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قال تعاىل:

الذين آمنوا ومل يلبسوا إميانهم بظلم أولئك لهم األمن وهم مهتدون

                 سورة األنعام / اآلية )82(





اخلطة اال�سرتاتيجية لوزارة الداخلية
2016م  - 2014

• الر�ؤيـــــة : 
�أن تكون دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من �أف�سل دول �لعامل �أمنًا و�سالمة.

• الر�سالـــة :
�لإمار�ت من خالل  �أن نعمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة �حلياة ملجتمع 
�لأرو�ح  �سالمة  و�سمان  و�لإقامة  و�لإ�سالح  و�ملرور  �لأمن  خدمات  تقدمي 

و�ملمتلكات.

• القيــــــم :

1- �لعد�لة.             2- �لعمل بروح �لفريق.       3- �لتميــز. 
4- ح�ســـن �لتعامل.         5- �لنز�هة.          6- �لولء.

7- �مل�سوؤولية �ملجتمعية.

• االأهـداف اال�ستــراتيجية :

1- تعزيز �لأمن و�لأمان.
2- �سبط �أمن �لطرق.

3- حتقيق �أعلى م�ستويات �ل�سالمة للدفاع �ملدين.
4- �سمان �ل�ستعد�د و�جلاهزية يف �لكو�رث و�لأزمات.

5- تعزيز ثقافة �جلمهور بفاعلية �خلدمات �ملقدمة.
6- �ل�ستخد�م �لأمثل للمعلومات �لأمنية.

و�لكفاءة  �جلودة  معايري  وفق  �لإد�رية  �خلدمات  كافة  تقدمي  �سمان   -7
و�ل�سفافية.
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هذه �لدر��سة �أعدت لنيل درجة �لدكتور�ه
يف علم �لجتماع تخ�س�ص علم جرمية من 

جامعة موؤتة باململكة �لأردنية �لها�سمية



يقوم مركز بحوث رشطة الشارقة بإصدار ونرش سلسلة من 

الدراسات يف مختلف مجاالت العمل األمني والرشطي.

شــروط النشـــر

1. األصالة يف مجال العلوم الرشطية واألمنية والتخصصات األخرى ذات 

الصلة، وأن تكون الدراسة مل يسبق نرشها من قبل. 

2. مراعاة قواعد وأصول البحث العلمي من حيث األسلوب والنظرية 

واملنهج.

3. أن تتضمـن الدراسـة الرجـوع إلـى املصـادر العلميـة الحديثة.

4. أن تكتب الدراسة وتطبع بلغة عربية سليمة ويرفق معها ملخص 

أربعني  عن  الدراسة  حجم  يقل  وأال  واإلنجليزية  العربية  باللغتني 

صفحة.

5. يلتزم الباحث بعدم إرسال دراسته إىل أي جهة أخرى للنرش حتى 

يصل إليه رد املركز وتعطى األولوية للنرش حسب األسبقية الزمنية 

للتحكيم.

6. ال يلتـزم املركز برد أصل الدراسة سـواء تــم نشـــرها أم ال.

عىل  املرشفة  العلمية  الهيئة  وتقرر  للتحكيم  الدراسات  تخضع   .7

محكمني  ثالثة  رأي  عىل  بناء  للنرش  الدراسة  صالحية  اإلصدارات 

متخصصني.
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احل�ضارات  لإقامة  الرئي�ضي  ال�ضبيل  العلمي  البحث  مناهج  متثل 
وا�ضتباق الأمم. كما اأنها تعد الأداة الأوىل يف تطويع حتديات احلا�ضر 

وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل.

ال�ضارقة  ل�ضرطة  العامة  بالقيادة  ال�ضارقة  �ضرطة  بحوث  مركز  ويعد 
كافة  ر�ضد  يف  مهم  بدور  تتطلع  والتي  بالدولة  البحثية  املراكز  اأحد 
من  لال�ضتفادة  الآليات  اأف�ضل  وبحث  والأمنية  الجتماعية  الظواهر 
اإيجابياتها وواأد �ضلبياتها ل�ضمان ا�ضتمرار ركب التنمية والتقدم ، كما 
يقوم املركز من خالل درا�ضاته يف خمتلف جوانب احلياة الجتماعية 
الأخرى  البحثية  املراكز  مع  والتن�ضيق  وبالتعاون  والأمنية  والقانونية 
بالدولة وخارج الدولة بتقدمي اأف�ضل احللول واملقرتحات لكافة ق�ضايا 

املجتمع.

بني  ما  البحوث  ملركز  العلمي  الن�ضاط  �ضور  تتعدد  ال�ضدد  هذا  ويف 
ومن�ضورات  وحما�ضرات  وحلقات  دورات  وعقد  وندوات  موؤمترات 
علمية ، وهو الأمر الذي ي�ضهم بال ريب يف اإثراء جمالت الفكر العلمي 
والأمني املختلفة وتقدمي امل�ضورة الفاعلة ملتخذي القرار وتوفري قاعدة 
علمية متميزة لكافة الباحثني والعاملني يف جمالت العمل الجتماعي 
والقانوين والأمني املختلفة للنهل منها وتقدمي كل ما هو نافع ومفيد 

للحفاظ على مكت�ضبات املجتمع واأمنه.

واهلل ويل التوفيق،،،

العميد / �سيف حممد الزري ال�سام�سي
قائد عام �سرطة ال�سارقة
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يف اإطار تفعيل دور مراكز البحوث الأمنية ، ي�صدر مركز بحوث 
جمالت  يف  والبحوث  الدرا�صات  من  جمموعة  ال�صارقة  �صرطة 
العاملني  لدى  اأمنية  ثقافة  تكوين  بهدف  ال�صامل  الأمن مبفهومه 
املجتمعي يف جمالت مكافحة  الدور  ودعم  ال�صرطي،  يف اجلهاز 
الأمني  القرار  �صاحب  مُتد  ذاته  الوقت  ويف  اأنها  كما   ، اجلرمية 

بقاعدة بيانات علمية دقيقة ت�صاعده يف اتخاذ القرار ال�صليم.

2015م عددًا من الدرا�صات والأبحاث  اإ�صدارات عام  وتت�صمن 
واملجتمعية  الأمنية  للتحديات  ا�صتجابة  جاءت  التي  املتميزة 
وت�صديًا للجرائم امل�صتحدثة وملبية للتوجه الوطني واملوؤ�ص�صي نحو 
التميز ال�صرتاتيجي مواكبة للتطورات العاملية واملتمثلة يف العوملة 
واإفرازاتها وتعالج ق�صايا اأمنية واإدارية، بالإ�صافة اإىل مو�صوعات 

قانونية واجتماعية.

ت�صهدها  التي  املتغريات  تاأثري  اإبراز  اإىل  الإ�صدار  هذا  وي�صعى 
دولة الإمارات العربية املتحدة على الأو�صاع الجتماعية والأمنية 
والثقافية لأفراد املجتمع ، والتحول يف منظومة قيم املجتمع ، وما 
نتج عنها من تداعيات اأثرت �صلبًا على قيم املواطنة ، مما نتج عنه 

انحرافات يف ال�صلوك.

التي  العلمية  الفعاليات  بجانب  الدرا�صات  هذه  ت�صكل  اأن  ناأمل 
يقدمها مركز بحوث ال�صرطة زادًا فكريًا ومعرفيًا يعود بالنفع على 
ويف  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف  واملقيمني  املواطنني  كافة 

اأرجاء وطننا العربي واملهتمني واملخت�صني بهذا املجال.

العقيد الدكتور / عبيـــد �سالـــــــــح ح�ســن
مدير اإدارة مركز بحوث �سرطة ال�سارقة





- 17 -

19 م�ستخل�ص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

27 الف�سل االأ�ل : خلفية الدرا�سة �م�سكلتها .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

29 �ملقدمــــــة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
31 م�سكلة �لدر��سة و�أ�سئلتها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
33 فر�سيات �لدر��سة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
34 �أهمية �لبحث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
35 �أهد�ف �لدر��سة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
36 حدود �لدر��سة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

39 الف�سل الثاين : االإطار النظري �الدرا�سات ال�سابقة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

41 قيم �ملو�طنة )�ملفهوم و�لأهمية( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
57 مهدد�ت قيم �ملو�طنة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
71 �لقيم وعالقتها بال�سلوك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
73 مهدد�ت قيم �ملو�طنة وعالقتها بال�سلوك �ملنحرف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
75 �أهمية تعلم قيم �ملو�طنة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
83 �أهمية قيم �ملو�طنة يف �لوقاية من �لنحر�ف �ل�سلوكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
85 �لنظريات �ملف�سرة ملو�سوع �لدر��سة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
96   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �لدر��سات �ل�سابقة

111   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الف�سل الثالث : املنهجية �االإجراءات  

113 منهجية �لدر��سة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
113 جمتمع وعينة �لدر��سة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
118 �أد�ة �لدر��سة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
119 �ختبار�ت �سدق وثبات �أد�ة �لدر��سة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
125   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �أ�ساليب �ملعاجلة �لإح�سائية لبيانات �لدر��سة 

املحتويــــات



129 الف�سل الرابع : عر�ص النتائج �مناق�ستها �التو�سيات  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

131       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عر�ص نتائج �لإجابة عن �أ�سئلة �لدر��سة
 146       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �ختبار فر�سيات �لدر��سة

189       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مناق�سة النتائج
204       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التو�سيات

205 قائمة املراجع �امل�سادر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



- 19 -

قائمة اجلدا�ل
ال�سفحةعنوانهرقم اجلد�ل

116�لتوزيع �لن�سبي لأفر�د عينة �لدر��سة ح�سب �جلامعة1

117�خل�سائ�ص �لنوعية لأفر�د عينة �لدر��سة2

�ملنحرف 3 و�ل�سلوك  �ملو�طنة  قيم  حموري  فقر�ت  بني  �لرتباط  معامالت 
121و�لدرجة �لكلية لهما

و�لقت�سادية 4 �لجتماعية  )�ملهدد�ت  حماور  فقر�ت  بني  �لرتباط  معامالت 
122و�لأمنية، و�لثقافية لقيم �ملو�طنة( و�لدرجة �لكلية لها

123معامالت �لرتباط بني حماور �لدر��سة و�لدرجة �لكلية لالأد�ة5

124معامل �لثبات )كرنباخ �لفا ( للمحور �لأول: قيم �ملو�طنة 6

131معامل �لثبات )كرنباخ �لفا ( للمحور �لثاين: �ل�سلوك �ملنحرف 7

لقيم 8 �لجتماعية  �ملهدد�ت  �لثالث:  للمحور   ) �لفا  )كرنباخ  �لثبات  معامل 
134�ملو�طنة

لقيم 9 �لقت�سادية  �ملهدد�ت  �لر�بع:  للمحور   ) �ألفا  )كرنباخ  �لثبات  معامل 
136�ملو�طنة

139معامل �لثبات )كرنباخ �ألفا ( للمحور �خلام�ص: �ملهدد�ت �لأمنية لقيم �ملو�طنة10

لقيم 11 �ل�سيا�سية  �ملهدد�ت  �ل�ساد�ص:  للمحور   ) �ألفا  )كرنباخ  �لثبات  معامل 
141�ملو�طنة

عينة 12 �أفر�د  �إجابات  وم�ستوى  �ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات 
144�لدر��سة نحو م�ستوى �للتز�م بقيم �ملو�طنة

�أفر�د 13 �ملعيارية لإجابات  و�لنحر�فات  و�ملتو�سطات �حل�سابية  �لن�سبي  �لتوزيع 
147�لعينة نحو �أمناط �ل�سلوك �ملنحرف �لأكرث �نت�سار� بني �لطلبة 

�أفر�د 14 �ملعيارية لإجابات  و�لنحر�فات  و�ملتو�سطات �حل�سابية  �لن�سبي  �لتوزيع 
148�لعينة نحو �ملهدد�ت �لجتماعية لقيم �ملو�طنة

�أفر�د 15 �ملعيارية لإجابات  و�لنحر�فات  و�ملتو�سطات �حل�سابية  �لن�سبي  �لتوزيع 
150�لعينة نحو �ملهدد�ت �لقت�سادية لقيم �ملو�طنة
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�أفر�د 16 �ملعيارية لإجابات  و�لنحر�فات  و�ملتو�سطات �حل�سابية  �لن�سبي  �لتوزيع 
151�لعينة نحو �ملهدد�ت �لأمنية لقيم �ملو�طنة

�أفر�د 17 �ملعيارية لإجابات  و�لنحر�فات  و�ملتو�سطات �حل�سابية  �لن�سبي  �لتوزيع 
152�لعينة نحو �ملهدد�ت �لثقافية لقيم �ملو�طنة

153معامالت �لرتباط بني مهدد�ت قيم �ملو�طنة  و�ل�سلوك �ملنحرف18

و�لقت�سادية، 19 “�لجتماعية،  �ملو�طنة  قيم  مهدد�ت  بني  �لرتباط  معامالت 
“  و�للتز�م بقيم �ملو�طنة 154و�لأمنية، و�لثقافية 

20
عينة  �أفر�د  �إجابات  يف   �لفروق  دللة  لختبار   )T.test( �ختبار  نتيجة 
�لدر��سة نحو م�ستوى �للتز�م بقيم �ملو�طنة لدى �لطلبة يف �جلامعات و�لتي 

تعزى �إىل �ختالف �جلن�ص
155

21
عينة  �أفر�د  �إجابات  يف   �لفروق  دللة  لختبار   )T.test( �ختبار  نتيجة 
�لدر��سة نحو م�ستوى �للتز�م بقيم �ملو�طنة لدى �لطلبة يف �جلامعات و�لتي 

تعزى �إىل �ختالف نوع �لكلية
156

22
عينة  �أفر�د  �إجابات  يف   �لفروق  دللة  لختبار   )T.test( �ختبار  نتيجة 
�لدر��سة نحو م�ستوى �للتز�م بقيم �ملو�طنة لدى �لطلبة يف �جلامعات و�لتي 

تعزى �إىل �ختالف �جلن�سية
157

23
حتليل �لتباين �لأحادي لختبار دللة �لفروق يف  �إجابات �أفر�د عينة �لدر��سة 
نحو م�ستوى �للتز�م بقيم �ملو�طنة لدى �لطلبة يف �جلامعات و�لتي تعزى �إىل 

�ختالف مكان �لإقامة
158

24
نتائج �ختبار �سافييه للمقارنات �لبعدية لختبار �ثر مكان �لإقامة يف  �إجابات 
يف  �لطلبة  لدى  �ملو�طنة  بقيم  �للتز�م  م�ستوى  نحو  �لدر��سة  عينة  �أفر�د 

�جلامعات 
159

25
حتليل �لتباين �لأحادي لختبار دللة �لفروق يف  �إجابات �أفر�د عينة �لدر��سة 
نحو م�ستوى �للتز�م بقيم �ملو�طنة لدى �لطلبة يف �جلامعات و�لتي تعزى �إىل 

�ختالف م�ستوى �لدخل
160

26
نتائج �ختبار �سافييه للمقارنات �لبعدية لختبار �ثر م�ستوى �لدخل يف  �إجابات 
يف  �لطلبة  لدى  �ملو�طنة  بقيم  �للتز�م  م�ستوى  نحو  �لدر��سة  عينة  �أفر�د 

�جلامعات 
161

27
حتليل �لتباين �لأحادي لختبار دللة �لفروق يف  �إجابات �أفر�د عينة �لدر��سة 
نحو م�ستوى �للتز�م بقيم �ملو�طنة لدى �لطلبة يف �جلامعات و�لتي تعزى �إىل 

�ختالف �ل�سنة �لدر��سية
162
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28
يف   �لدر��سية  �ل�سنة  �ثر  لختبار  �لبعدية  للمقارنات  �سافييه  �ختبار  نتائج 
�إجابات �أفر�د عينة �لدر��سة نحو م�ستوى �للتز�م بقيم �ملو�طنة لدى �لطلبة 

يف �جلامعات
163

29
عينة  �أفر�د  �إجابات  يف   �لفروق  دللة  لختبار   )T.test( �ختبار  نتيجة 
�لدر��سة نحو درجة �نت�سار �أمناط �ل�سلوك �ملنحرف لدى �لطلبة يف �جلامعات 

و�لتي تعزى �إىل �ختالف �جلن�ص
164

30
عينة  �أفر�د  �إجابات  يف   �لفروق  دللة  لختبار   )T.test( �ختبار  نتيجة 
�لدر��سة نحو درجة �نت�سار �أمناط �ل�سلوك �ملنحرف لدى �لطلبة يف �جلامعات 

و�لتي تعزى �إىل �ختالف نوع �لكلية
165

31
عينة  �أفر�د  �إجابات  يف   �لفروق  دللة  لختبار   )T.test( �ختبار  نتيجة 
�لدر��سة نحو درجة �نت�سار �أمناط �ل�سلوك �ملنحرف لدى �لطلبة يف �جلامعات 

و�لتي تعزى �إىل �ختالف �جلن�سية
165

32
حتليل �لتباين �لأحادي لختبار دللة �لفروق يف  �إجابات �أفر�د عينة �لدر��سة 
و�لتي  �جلامعات  يف  �لطلبة  لدى  �ملنحرف  �ل�سلوك  �أمناط  �نت�سار  درجة  نحو 

تعزى �إىل �ختالف مكان �لإقامة
166

33
نتائج �ختبار �سافييه للمقارنات �لبعدية لختبار �ثر مكان �لإقامة يف  �إجابات 
�ل�سلوك �ملنحرف لدى �لطلبة  �أمناط  �نت�سار  �أفر�د عينة �لدر��سة نحو درجة 

يف �جلامعات 
167

34
حتليل �لتباين �لأحادي لختبار دللة �لفروق يف  �إجابات �أفر�د عينة �لدر��سة 
و�لتي  �جلامعات  يف  �لطلبة  لدى  �ملنحرف  �ل�سلوك  �أمناط  �نت�سار  درجة  نحو 

تعزى �إىل �ختالف م�ستوى �لدخل
168

35
نتائج �ختبار �سافييه للمقارنات �لبعدية لختبار �ثر م�ستوى �لدخل يف  �إجابات 
�ل�سلوك �ملنحرف لدى �لطلبة  �أمناط  �نت�سار  �أفر�د عينة �لدر��سة نحو درجة 

يف �جلامعات
169

36
حتليل �لتباين �لأحادي لختبار دللة �لفروق يف  �إجابات �أفر�د عينة �لدر��سة 
و�لتي  �جلامعات  يف  �لطلبة  لدى  �ملنحرف  �ل�سلوك  �أمناط  �نت�سار  درجة  نحو 

تعزى �إىل �ختالف �ل�سنة �لدر��سية
170

37
يف   �لدر��سية  �ل�سنة  �ثر  لختبار  �لبعدية  للمقارنات  �سافييه  �ختبار  نتائج 
�إجابات �أفر�د عينة �لدر��سة نحو درجة �نت�سار �أمناط �ل�سلوك �ملنحرف لدى 

�لطلبة يف �جلامعات
172

عينة 38 �أفر�د  �إجابات  يف   �لفروق  دللة  لختبار   )T.test( �ختبار  نتيجة 
173�لدر��سة نحو مهدد�ت قيم �ملو�طنة و�لتي تعزى �إىل �ختالف �جلن�ص
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عينة 39 �أفر�د  �إجابات  يف   �لفروق  دللة  لختبار   )T.test( �ختبار  نتيجة 
174�لدر��سة نحو مهدد�ت قيم �ملو�طنة و�لتي تعزى �إىل �ختالف نوع �لكلية

عينة 40 �أفر�د  �إجابات  يف   �لفروق  دللة  لختبار   )T.test( �ختبار  نتيجة 
175�لدر��سة نحو مهدد�ت قيم �ملو�طنة و�لتي تعزى �إىل �ختالف �جلن�سية

حتليل �لتباين �لأحادي لختبار دللة �لفروق يف  �إجابات �أفر�د عينة �لدر��سة 41
176نحو مهدد�ت قيم �ملو�طنة و�لتي تعزى �إىل �ختالف مكان �لإقامة

نتائج �ختبار �سافييه للمقارنات �لبعدية لختبار �ثر مكان �لإقامة يف  �إجابات 42
177�أفر�د عينة �لدر��سة نحو �ملهدد�ت �لجتماعية لقيم �ملو�طنة 

نتائج �ختبار �سافييه للمقارنات �لبعدية لختبار �ثر مكان �لإقامة يف  �إجابات 43
178�أفر�د عينة �لدر��سة نحو �ملهدد�ت �لقت�سادية  لقيم �ملو�طنة

نتائج �ختبار �سافييه للمقارنات �لبعدية لختبار �ثر مكان �لإقامة يف  �إجابات 44
179�أفر�د عينة �لدر��سة نحو �ملهدد�ت �لثقافية  لقيم �ملو�طنة 

حتليل �لتباين �لأحادي لختبار دللة �لفروق يف  �إجابات �أفر�د عينة �لدر��سة 45
180نحو مهدد�ت قيم �ملو�طنة و�لتي تعزى �إىل �ختالف م�ستوى �لدخل

يف 46 �لدر��سية   �ل�سنة  �ثر  لختبار  �لبعدية  للمقارنات  �سافييه  �ختبار  نتائج 
182�إجابات �أفر�د عينة �لدر��سة نحو �ملهدد�ت �لجتماعية لقيم �ملو�طنة 

يف 47 �لدر��سية   �ل�سنة  �ثر  لختبار  �لبعدية  للمقارنات  �سافييه  �ختبار  نتائج 
183�إجابات �أفر�د عينة �لدر��سة نحو �ملهدد�ت �لقت�سادية لقيم �ملو�طنة

يف 48 �لدر��سية   �ل�سنة  �ثر  لختبار  �لبعدية  للمقارنات  �سافييه  �ختبار  نتائج 
184�إجابات �أفر�د عينة �لدر��سة نحو �ملهدد�ت �لأمنية لقيم �ملو�طنة 

يف 49 �لدر��سية   �ل�سنة  �ثر  لختبار  �لبعدية  للمقارنات  �سافييه  �ختبار  نتائج 
185�إجابات �أفر�د عينة �لدر��سة نحو �ملهدد�ت �لثقافية لقيم �ملو�طنة 
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هدفت �لدر��سة ب�سكل رئي�ص �إىل �لتعرف على مهدد�ت قيم �ملو�طنة 
عالقتها  وطبيعة  و�لثقافية(  و�لأمنية،  و�لقت�سادية،  )�لجتماعية، 
�لإمار�ت  دولة  يف  �جلامعات  يف  �لطلبة  لدى  �ل�سلوكية  بالنحر�فات 
�لعربية �ملتحدة،  وللك�سف عن طبيعة هذه �لعالقة مت طرح �لعديد من 
�لأ�سئلة و�لفر�سيات �لتي تقدم موؤ�سر�ت و��سحة ميكن �خلروج منها 
بقر�ءة علمية جلو�نب عديدة عن �لعالقة بني مهدد�ت قيم �ملو�طنة 

و�لنحر�ف �ل�سلوكي لدى �لطلبة يف �جلامعات.

دولة  جمتمع  ي�سهده  �لذي  �لوقت  يف  �لدر��سة  هذه  �أهمية  وتاأتي 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من تقدم و�نفتاح يف �ستى مناحي �حلياة، وما 
�أفرزه هذ� �لنفتاح من تغري على �لأو�ساع �لجتماعية و�لأمنية و�لثقافية 
وثورة  و�لعوملة  �ملجتمع،  قيم  منظومة  يف  و�لتحول  �ملجتمع،  لأفر�د 
�لرقمي،  �لإعالم  و�سائل  دور  وتنامي  �لت�سال،  وو�سائل  �لتكنولوجيا 
و�لطفرة �لقت�سادية �لهائلة �لتي �أدت �إىل مزيد من �لرفاهية �لأ�سرية 
�لتي ��ستغلت بطريقة �سلبية جنم عنها �لكثري من ��سطر�بات يف �لقيم 
و�ملعايري وبروز �أمناط �سلوكية غري ماألوفة �جتماعيًا، و�أدت �إىل �لعديد 

من �مل�سكالت على �مل�ستوى �لفردي و�ملجتمعي.

على  �لعتماد  مت  �لدر��سة  هذه  من  �ملرجوة  �لأهد�ف  ولتحقيق 
كاأد�ة  �ل�ستبيان  �أد�ة  و��ستخد�م  �مل�سحي،  �لتحليلي  �لو�سفي  �ملنهج 
رئي�سة جلمع �لبيانات �مليد�نية، و�لتي مت �لتاأكد من ثباتها و�سدقها. ومت 
ت�سنيف �إجابات فقر�ت حماور �لدر��سة وفقا ملقيا�ص ليكرت �خلما�سي 
)trekiL( وحدد بخم�ص �إجابات ح�سب �أوز�نها رقميًا، وتكون جمتمع 
�لدر��سة من �لطلبة يف �جلامعات �حلكومية و�خلا�سة يف دولة �لإمار�ت 
)�لبكالوريو�ص(،  �لأوىل  �جلامعية  �لدرجة  ملرحلة  �ملتحدة  �لعربية 
وقد بلغ عدد �أفر�د عينة �لدر��سة 1290 طالب وطالبة مت �ختيارهم 
بطريقة ع�سو�ئية منتظمة من جامعتي �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجامعة 
�ل�سارقة. و��ستخدمت �لدر��سة �أ�ساليب �لإح�ساء �لو�سفي و�لتحليلي 
�لنزعة �ملركزية و�أجر�ء �ختبار  �لبيانات با�ستخد�م مقايي�ص  لتحليل 
للمقارنات  �سافيه  و�ختبار   )AVONA( �لأحادي  �لتباين  حتليل 



.)Regression( للعينات �مل�ستقلة، وحتليل �لنحد�ر �ملتعدد "T - Tset" ملتعددة، و�ختبار�

�أن  �لنتائج  �أظهرت  �لنتائج و�ل�ستنتاجات، حيث  �لعديد من  �لدر��سة عن  وقد متخ�ست هذه 
�مل�ستوى �لعام للتز�م �لطلبة بقيم �ملو�طنة جاء بدرجة مرتفعة، بو�سط ح�سابي )3.764(، و�أن 
من �أهم هذه �لقيم حر�ص �لطلبة وحمافظتهم على م�سالح �لوطن و��ستقر�ره، و�أميانهم باأهمية 
�لوحدة �لوطنية يف �لدولة، و�مل�ساركة بتعزيز �لأمن و�ل�ستقر�ر يف �لدولة، وتقدمي م�سلحة �لوطن 
�ل�سلوك �ملنحرف بني  �أمناط  �أن م�ستوى  �لنتائج  �أظهرت  �ملقابل فقد  �لفردية. ويف  على �مل�سالح 
�لطلبة جاء بدرجة منخف�سة، بو�سط ح�سابي )2.04(، و�أظهرت �لنتائج �أن �مل�ستوى �لعام للمهدد�ت 
�لجتماعية و�لقت�سادية و�لأمنية و�لثقافية لقيم �ملو�طنة من وجهة نظر طالب �جلامعات  قد جاءت 
بدرجة مرتفعة، ومتثلت �ملهدد�ت �لجتماعية يف �سوء ��ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة، وزيادة 
معدلت �لعمالة �لو�فدة، و�لعتماد عليها يف رعاية وتربية �لأبناء،  و�رتفاع معدلت حالت �لطالق يف 
�لأ�سر، و�لتع�سب �لديني و�لقبلي، وت�ساوؤل دور �لأ�سرة يف �ل�سبط �لجتماعي لالأبناء. �أما �ملهدد�ت 
و�رتفاع  �ملو�طنني،  �لدخل بني  �لكبري يف م�ستويات  �لتباين  �ملو�طنة فتمثلت يف  لقيم  �لقت�سادية 
م�ستوى متطلبات �ملعي�سة وكمالياتها، و�لعتماد على �لقرو�ص �لبنكية لتلبية �لحتياجات. و�أظهرت 
�لنتائج �أن من �أكرث �ملهدد�ت �لأمنية لقيم �ملو�طنة تتمثل يف عدم �لمتثال لالأنظمة و�لقو�نني، وزيادة 
�ملجتمع،  يف  �لو�فدة  �لعمالة  جر�ئم  وتف�سي  �ل�سباب،  على  و�لإرهابية  �ملتطرفة  �جلماعات  خطر 
بالأخطار  �لوعي  قلة  فتمثلت يف  �لثقافية  �ملهدد�ت  �أكرث  �أما  �للكرتوين.  �لحتيال  وزيادة جر�ئم 
�ملحيطة و�أبعاد �ل�سيا�سات �لأجنبية جتاه �لدولة، و�لدعوة لأفكار �لتعددية �ل�سيا�سية و�لفكرية، وتعدد 
�لثقافات، و�نت�سار ثقافة �ل�ستهالك بني �أو�ساط �ل�سباب يف �ملجتمع، و�لدعوة للتطرف و�لإرهاب، 
و�لعوملة و�لتغري�ت �لعاملية �مل�ساحبة لها،  وتر�جع دور �ملوؤ�س�سات �لتعليمية و�لرتبوية يف غر�ص �لقيم 
و�ملعايري �لأخالقية، وتدين م�ستوى �لوعي باأخطار مو�قع �لتو��سل �لجتماعي على �لإنرتنت، و�جلهل 
بجهود �لأجهزة �لأمنية يف �ملحافظة على �أمن �لوطن، و�نت�سار ثقافة جن�سيات �لعمالة �لو�فدة بني 
�أفر�د يف �ملجتمع.  وك�سفت �لنتائج عن وجود عالقة �رتباط عك�سية ذ�ت دللة �إح�سائية بني م�ستوى 
�ملهدد�ت �لجتماعية و�لقت�سادية و�لثقافية و�لأمنية لقيم �ملو�طنة وم�ستوى �للتز�م بقيم �ملو�طنة. 
ووجود عالقة �رتباط طردية ذ�ت دللة �إح�سائية بني م�ستوى �ملهدد�ت �لجتماعية و�لقت�سادية 

و�لثقافية و�لأمنية لقيم �ملو�طنة وم�ستوى �نت�سار �ل�سلوكيات �ملنحرفة بني �لطلبة.

وبناًء على نتائج �لدر��سة فقد مت �سياغة عدد من �لتو�سيات، من �أهمها: �سرورة قيام �جلامعات 
بتدعيم منظومة قيم �ملو�طنة لدى �لطلبة يف �جلامعات، و�لأخذ بالجتاهات �ملعا�سرة يف �لرتبية 
على �ملو�طنة على �أ�س�ص �لدميقر�طية و�مل�ساركة وقيم �لعدل و�مل�ساو�ة، وزيادة �لتعاون بني �جلامعات 
و�جلهات �لأمنية يف �لدولة لتقدمي �لرب�مج و�لدور�ت �لتدريبية للطلبة لتدريبهم على مفاهيم قيم 
�ملو�طنة و�لرتبية �لأمنية، بالإ�سافة �إىل توعيتهم باأخطار �ل�سلوكيات �ملنحرفة وخا�سة يف جمال 
تعاطي �ملخدر�ت و�لتطرف و�لعنف، مع تنفيذ بر�مج و�أ�ساليب م�ساعدة ل�سبط �سلوكيات �لطلبة 

�ل�سلبية و�حلد منها.
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tالسلويك باالنحراف  وعالقتها  املواطنة  لقيم  األمنية   املهددات 

من وجهة نظر طلبة الجامعات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

Security Threats to Citizenship Values and Their 
Relation to Behavioral Delinquency From the 

Viewpoint of University Students in UAE

In order to explore the relation between 
behavioral delinquency among university students 
and the security threats to citizenship values, study 
raised numerous questions and put forward a host 
of hypotheses. Significance of the study emanates 
from the fact that UAE society has progressed and 
became more open which engendered social, security 
and cultural changes in addition to a change in society 
values. Although, globalization, technological 
revolution; communication means; the wide use 
of digital media and the tremendous economic 
progress have led to social welfare, however, as a 
result of misuse of such means, many unfamiliar 
behaviors have reared their ugly heads leading to 
a wide array of problems in both individual and 
society levels.  Study used descriptive analytical 
survey approach with questionnaire being the main 
tool for garnering field information. Responses were 
classified as per Likert Scale, and the respondents 
who comprised 921 were chosen from both private 
and government universities (B.A degree) in UAE. 
Respondents were chosen from UAE and Sharjah 
universities and study used ANOVA, Independent 
Sample and Multiple Regression tests. According to 
results, level of students' commitment to citizenship 
values was high with an arithmetic mean of 3.467 



Delinquent behavior level among students، according to results، was low 
)40.2(. Results have also shown that level of social، economic and security 
threats to citizenship values، according to the viewpoint of students، was 
high. Social threats included misuse of modern communication means; 
increase of foreign labor، etc. Economic ones included huge difference 
in income among locals; high living costs، etc. The most serious security 
threats to citizenship values according to students was non-abidance by rules; 
extremist groups، e. fraud etc. Economic threats included unawareness of 
potential dangers; spread of consumption culture among youths; ignorance 
of efforts made by security bodies to maintain national security etc. Results 
have also shown a statistically significant inverse correlation between the 
level of social، economic، cultural and security threats and the level of 
commitment to citizenship values and also a statistically significant direct 
correlation between level of such threats and level of delinquent behaviors 
among students. Study summed up with numerous recommendations، the 
most important of which is that universities should boost citizenship values 
among students; fostering cooperation between universities and security 
bodies through providing students with programs and training courses on 
citizenship and security education as well as raising their awareness to risks 
of delinquent behaviors particularly drug abuse، extremism and violence. 
Finally، study recommended that special programs should be implemented 
so as to control and curtail delinquent behaviors. 
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شخصـية الفـرد   اللبنة األولى في بناء قيم المواطنة  تعد قبل البدء في توضيح
الثقافية والسياسية وتكيفه االيجابي مع ظروف الحياة ألداء دوره  وتأكيد ذاته وهويته
بنيـة  ، وتشكل قيم المواطنة األساس الصلب لل)2004الكواري، (الحضاري المنشود 
في مواجهـة   األولدفاع الوالتي تشكل خط  والسياسية للمجتمع، االجتماعية والثقافية

للفرد داخل  نضباط االجتماعي، وهي أداة تحصين اجتماعي ووطنيوعدم اال التفكك
لمبادئ الحرية والمساواة والمشـاركة  المتثال وا للمواطنة الصالحة ومعزز المجتمع،

 .االجتمـاعي اندماج األفـراد وتكـاملهم   يقود إلى  هذه القيم وتعزيزوالديمقراطية، 
والسالم االجتماعي في  اإلنساني منأمنياً لأل اًوبالتالي فضعف قيم المواطنة يعد مهدد

  .)2014العوامرة، ( أي مجتمع
إن اختالل منظومة القيم وعلى رأسها قيم المواطنة علـى اخـتالف صـورها    
وأشكالها يمثل مشكلة كبرى تواجه المجتمعات الحديثة، وخطرا حقيقياً يهدد مسـتقبل  

م المواطنـة ألبنائهـا   أجيالها، لذا فقد زاد حرص المجتمعات المتطورة على تعليم قي
وترسيخ مفاهيمها، بهدف مواجهة تنامي مشكالت االنحراف والعنف والتفكـك فـي   
العالقات، وصراع المصالح، ولتدعيم منظومة القيم وقواعد السـلوك الرشـيد فـي    

واجب وطني، ذلك أن مثـل  هو ، بل بمحض اختيارهاوهذا الحرص ليس المجتمع، 
    . )2013الرشيدي، ( تكامل المجتمع وبقائههو من أهم الضمانات ل الحرصهذا 

وبنظرة فاحصة إلى واقع الشباب في المجتمع نجدهم يواجهون غـزوا فكريـا   
وثقافيا وأخالقيا، حيث يستخدم أعداء األمة اإلسالمية والعربية كل الوسائل والطرق 
التي تهدف إلى اضطراب فكر الشباب وانحالل أخالقهم وانحراف سلوكهم والقضاء 

تبرز أهمية قيم المواطنة  من أجل ،  و)2005أسعد وشراب، (لى هويتهم الوطنية ع
الحفاظ على الهوية الخاصة بكل مجتمع وأمنه واستقراره، وصيانته من التهديـدات  
والتحديات االجتماعية والسياسية واالقتصادية محلياً وإقليميا وعالميا، ومن ثم فـإن  
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تدعو إلى تبني فلسـفة   في الدولة يجب أن رسميةالغير ومختلف األطراف الرسمية 
يتم من خاللها إكساب األفراد المعـارف والقـيم واالتجاهـات والمهـارات التـي      

تتم هذه ال ، وتمثل قيم المواطنة وممارستها في حياتهم اليوميةيستطيعون من خاللها 
لمضامين قيم  األفراد خالل تربية المواطنة التي تهدف إلى تنمية فهم إال منالعملية 

المشاركة المجتمعية  لقضايا الوطنية، واكتساب كفاياتبا المواطنة وتعميق إحساسهم
كمجتمع دولة اإلمارات ولنا أن نتصور كيف أن مجتمعاً . )2009المجادي، ( الفعالة

ـ واللغويـة  الرغم من االختالفات العرقية والدينية  العربية المتحدة على ة واالجتماعي
ه يمكن أن يشكل مجتمعاً قوياً وهوية موحدة وشخصية اجتماعية فـي  في واالقتصادية

  . قوياً متماسكامنه مجتمعاً  جعلت غياب قيم المواطنة التي 
تعد  ولعلنا نرى في اآلونة األخيرة أن قيم المواطنة تواجه بعض المهددات والتي

ي تـنعكس  اً على ضعف المواطنة الصالحة بين أفراد المجتمع اإلماراتي، والتمؤشر
زيادة أنماط السلوك المنحـرف  : على المجتمع بأشكال كثيرة منها على سبيل المثال

انضباط األفراد وتقيدهم باألنظمة والتعليمات، عدم و، األسرية بين الشباب، والمشاكل
  . وضعف المشاركة السياسية

وعلى الرغم من حرص القيادة السياسية في دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة   
ثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيـان والحكومـة والمؤسسـات    مم

األمنية ومؤسسات المجتمع المدني على االهتمام بالهوية اإلماراتيـة، واألمـن فـي    
 فـي  االجتماعيالواقع ، إال أن المجتمع اإلماراتيالمجتمع، وتعميق قيم المواطنة في 

تزايد ألـوان االنحـراف،    فيبوضوح  تمثلتيشهد مشكالت شبابية دولة اإلمارات 
وانتشار صور من السلوك لم تكن مألوفة من قبل ممـا يهـدد األمـن واالسـتقرار     

والسياسـية   والثقافية واالقتصادية من التحديات االجتماعية، والتي انبثقت االجتماعي
: مهـا أه والتـي مـن  التي تهدد وتزعزع قيم المواطنة والوالء واالنتماء للـوطن،  

  ).2010اش، الغب(
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تعدد الجنسيات واالنتماءات العقائدية أو القبلية أو الطبقية مما يخلق تصدعاً فـي   .1
  .روابط الوحدة الوطنية ويهددتركيبة الدولة 

تجاهل كثير من القيم المجتمعية المتوارثة التي تـدعو إلـى   تغير منظومة القيم و .2
  .تقديم المصالح العامة على المصالح الفردية

العولمة في مختلف المجـاالت الثقافيـة واالقتصـادية والسياسـية      تأثير ظاهرة .3
  .والفكرية على الخصوصية الثقافية والدولة الوطنية والحدود والسيادة

ثقافيـاً   ال تتوافقمحاوالت اقتباس أو تطبيق نماذج وسلوكيات لدول أو مجتمعات  .4
  .اإلماراتي في المجتمعودينياً واجتماعياً وتاريخياً ال تصلح أبدا للتطبيق 

وبالنظر إلى تهديدات قيم المواطنـة وتأثيراتهـا فـي المنظومـة االجتماعيـة      
واالقتصادية والثقافية والسياسية في ظل العولمـة، واالنفجـار المعرفـي، وثـورة     
االتصاالت، فإن األمر يستوجب التصدي للمهددات التي أفرزتها التغيرات الحديثـة  

علمي وذلك يحتم على الجامعات والمراكز البحثية في التي يعيشها المجتمع، بأسلوب 
ظل الواجبات المناطة بها، واألدوار المتوقعة منها، تكثيـف الدراسـات واسـتثمار    
الوسائل المتوفرة لديها لتحديد مهددات قيم المواطنة وتأثيراتها المختلفة على أفـراد  

ى استقرار وأمن األفراد المجتمع، باعتبار هذه المهددات من أهم العوامل المؤثرة عل
في المجتمع، وحتى ال تندثر قيم المواطنة بتأثير تزايد مهدداتها على كافة األصـعدة  
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية واألمنية، تأتي هـذه الدراسـة كعمـل    
متواضع ليسد نقصا قائما في مجال الدراسات االجتماعية التـي تهـتم بالمواطنـة    

  .وقيمهاوتربيتها 
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في ظل ما يشهده مجتمع اإلمارات العربية المتحدة من تقدم وانفتاح فـي شـتى   
مناحي الحياة، وما أفرزه هذا االنفتاح من تغير على  األوضاع االجتماعية والسياسية 
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ي منظومـة  واألمنية والثقافية ألفراد المجتمع، وقد تمثلت هذه التغيرات في التحول ف
قيم المجتمع، والعولمة وثورة التكنولوجيا ووسائل االتصال، وتنـامي دور وسـائل   
اإلعالم الرقمي في المجتمع، والطفرة االقتصادية الهائلة التي أدت إلى مزيـد مـن   
الرفاهية األسرية التي استغلت بطريقة سلبية نجم عنها الكثير من اضـطرابات فـي   

ط سلوكية غير مألوفة اجتماعيا، يقوم بها أفراد ينتمـون  القيم والمعايير وبروز أنما
إلى فئات عمرية متباينة، تبدأ من مرحلة المراهقة حتى مرحلة النضج االجتمـاعي،  
وتؤدي هذه األنماط إلى العديد من المشكالت على المستوى الفـردي والمجتمعـي،   

االنتمـاء   وتتجسد هذه السلوكيات بصفة عامة في عدم التكيف واالغتراب وضـعف 
والهوية الوطنية،  وفي ارتكاب العديد من السلوكيات المنحرفة، مثـل عـدم التقيـد    
باألنظمة والتعليمات في الجامعة، والنزوع إلى العنف واالعتداء علـى الممتلكـات   
العامة والخاصة، واإلدمان على المسـكرات والمخـدرات، والتحـرش الجنسـي،     

  .تل، وغيرهاواالعتداء على اآلخرين بالضرب والق
وقد تبلورت فكرة الدراسة ومشكلتها كمحاولة لمعرفة مهددات قـيم المواطنـة   
وعالقتها باالنحراف السلوكي لدى طلبة الجامعات في دولـة اإلمـارات العربيـة    
المتحدة، في محاولة قد تكون األولى عل حد علم الباحث في تركيزها على متغيرات 

واألبحاث السابقة لتحديد العالقة بين مهددات قـيم   جديدة لم يتم تناولها في الدراسات
وأنماط السلوك المنحـرف  ) االجتماعية، واالقتصادية، واألمنية، والثقافية(المواطنة 

  .لدى الطلبة في الجامعات اإلماراتية
وتكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة عن مجموعة من األسئلة والتي تتمثل بسؤالها 

  :الرئيس
المواطنة وما طبيعة عالقتها باالنحراف السلوكي لدى الطلبة في هددات قيم مما م

  الجامعات في دولة اإلمارات العربية المتحدة؟
  :ع من هذا السؤال الرئيس التساؤالت التاليةويتفرَّ
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ما مستوى االلتزام بقيم المواطنة لدى الطلبة في الجامعات في دولـة اإلمـارات    .1
  ؟ عينة الدراسة العربية المتحدة من وجهة نظر أفراد

ما أنماط السلوك المنحرف األكثر انتشارا بين الطلبة في الجامعات فـي دولـة    .2
  اإلمارات العربية المتحدة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ؟

  ما المهددات االجتماعية لقيم المواطنة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟ .3
  ة نظر أفراد عينة الدراسة؟ما المهددات االقتصادية لقيم المواطنة من وجه .4
  ما المهددات األمنية لقيم المواطنة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟ .5
 ما المهددات الثقافية لقيم المواطنة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟ .6
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  :تحاول الدراسة اختبار الفرضيات اإلحصائية التالية
 ال يوجد عالقة ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة     : الفرضية األولى

(0.05)  االجتماعيـة، واالقتصـادية، واألمنيـة،    (بين مهددات قيم المواطنة
  .وأنماط السلوك المنحرف) الثقافية

 ال يوجد عالقة ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة     : الفرضية الثانية
(0.05)  ماعيـة، واالقتصـادية، واألمنيـة،    االجت(بين مهددات قيم المواطنة

  .ومستوى االلتزام بقيم المواطنة)  الثقافية
 الداللـة   مسـتوى  عنـد  إحصائية داللة ذات  فروق ال توجد : الفرضية الثالثة

α≤0.05) (   في متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة نحو مستوى االلتـزام بقـيم
الجنس، (ختالف المتغيرات المواطنة لدى الطلبة في الجامعات والتي تعزى إلى ا

  ).نوع الكلية، السنة الدراسية، الجنسية، مكان اإلقامة، الدخل الشهري
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 الداللـة   مسـتوى  عند إحصائية داللة ذات  فروق ال توجد : الفرضية الرابعة
α≤0.05) (  في متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة نحو انتشار أنماط السـلوك

والتي تعـزى إلـى اخـتالف المتغيـرات      المنحرف لدى الطلبة في الجامعات
  ).الجنس، نوع الكلية، السنة الدراسية، الجنسية، مكان اإلقامة، الدخل الشهري(

 الداللـة   مسـتوى  عند إحصائية داللة ذات  فروق ال توجد : الفرضية الخامسة
α≤0.05) ( في متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة نحو مهددات قيم المواطنة

والتـي تعـزى إلـى اخـتالف     )  ، واالقتصادية، واألمنية، الثقافيةاالجتماعية(
الجنس، نوع الكلية، السنة الدراسية، الجنسية، مكان اإلقامة، الـدخل  (المتغيرات 
  ).الشهري
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  :تبرز أهمية الدراسة في المجالين العملي والعلمي فيما يلي
السـلوك   المواطنـة وعالقتهـا بأنمـاط   مهددات قـيم  الضوء على  محاولتها إلقاء .1

حقّق أمـن واسـتقرار   ت هاأهمّية بالغة، باعتبارقيم المواطنة حتّل المنحرف، حيث ت
، ومن هـذا المنطلـق   المجتمع من خالل التصّدي للمؤثرات واالنحرافات الفكرية

  .تتضح أهمية دراسة هذه الظاهرة ومعالجتها
سؤولية مجتمعية عامة يشترك في الحفاظ إن تعميق قيم المواطنة وتحديد مهدداتها م .2

عليها وتأسيس وتصويب مفاهيمها عدة جهات، لذا كان ال بد أن تتناولها الدراسات 
  .العلمية المتخصصة في الجريمة

إن تقديم دراسة تطبيقية من واقع الطلبة في الجامعات عن موضوع مهـددات قـيم    .3
لدعم جهود األجهزة األمنية المواطنة وعالقتها بالسلوك المنحرف هو واجب وطني 

في العمل الوطني الكبير الذي تقوم فيه، وكذلك هو العمل الذي يجب أن يقوم بـه  
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الباحثون في تقديم التصورات والرؤى واألفكار لتكون األساس الذي يسـتند عليـه   
  .متخذو القرار في قراراتهم

ضـن أفـراده   تعد هذه الدراسة نقطة صغيرة في رد الجميل لهذا الوطن الـذي احت  .4
صغارا، وكبارا، وعلمنا، وتعلمنا من قيادته الحكيمة معنى المواطنة الصالحة، ومعنى 

  .التضحية في سبيل الوطن، وأن العمل واإلخالص فيه هو طريق المواطنة الصالح
اهتمام الباحث الكبير بموضوع الدراسة من أجل تأسيس تربية مواطنة سليمة فـي   .5

سة إضافة هامة للمكتبة العربية التي تفتقر إلى دراسات الدولة، وأن تكون هذه الدرا
وعالقتهـا بـاالنحراف    اعلمية حديثة وشاملة في مجال قيم المواطنـة ومهـدداته  

 .السلوكي لدى الطلبة في الجامعات

على الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت قيم المواطنة، إال أنه ال توجد دراسات  .6
ولت مهددات قـيم المواطنـة وعالقتهـا بـاالنحراف     في المجتمع اإلماراتي قد تنا

  . السلوكي لدى الشباب الجامعي
تأتي هذه الدراسة كوقاية وعالج من األخطار التي تهدد قيم المواطنة في المجتمع،  .7

ولقد عرف التاريخ اندثاراً ألمم كثيرة، وضياعاً لمجدها ووجودها وهيبتهـا بـين   
  .قيمها الوطنية الدول حين فقدت هويتها ولم تحافظ على

قد تفيد هذه الدراسة الوزارات المعنية مثل وزارة التربية والتعليم، وزارة التعلـيم   .8
العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية من حيث التعـرف علـى مهـددات قـيم     

 .المواطنة وكيفية التعامل معها في مجال الوقاية من السلوك المنحرف لدى الطلبة
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تهدف الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف على مهددات قيم المواطنـة وطبيعـة   
عالقتها باالنحراف السلوكي لدى الطلبة في الجامعات في دولة اإلمـارات العربيـة   

  :المتحدة ، كما ترمي إلى تحقيق األهداف الفرعية التالية
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الجامعات فـي دولـة   التعرف على مستوى االلتزام بقيم المواطنة لدى الطلبة في  .1
  .اإلمارات العربية المتحدة

التعرف على أنماط السلوك المنحرف األكثر انتشارا بين الطلبة في الجامعات فـي   .2
  .دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  .التعرف على المهددات االجتماعية، واالقتصادية، واألمنية والثقافية لقيم المواطنة .3
االجتماعية، واالقتصادية، واألمنية، (قيم المواطنة  التعرف على العالقة بين مهددات .4

  .وأنماط السلوك المنحرف) الثقافية
االجتماعية، واالقتصادية، واألمنية، (التعرف على العالقة بين مهددات قيم المواطنة  .5

  .ومستوى االلتزام بقيم المواطنة) الثقافية
ـ  .6 ة نحـو مسـتوى   الكشف عن االختالف في متوسط استجابات أفراد عينة الدراس

االلتزام بقيم المواطنة لدى الطلبة في الجامعات والتي تعزى إلى اختالف المتغيرات 
  ).الجنس، نوع الكلية، السنة الدراسية، الجنسية، مكان اإلقامة، الدخل الشهري(

الكشف عن االختالف في متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة انتشـار   .7
لدى الطلبة في الجامعات والتـي تعـزى إلـى اخـتالف     أنماط السلوك المنحرف 

الجنس، نوع الكلية، السنة الدراسية، الجنسية، مكـان اإلقامـة، الـدخل    (المتغيرات 
  ).الشهري

الكشف عن االختالف في متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة نحو مهددات قـيم   .8
لتي تعزى إلـى اخـتالف   وا) االجتماعية، واالقتصادية، واألمنية، الثقافية(المواطنة 

الجنس، نوع الكلية، السنة الدراسية، الجنسية، مكـان اإلقامـة، الـدخل    (المتغيرات 
 ).الشهري
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 اقتصرت الدراسة الحالية على دراسة العالقة بين مهددات : الحدود الموضوعية
  .اإلماراتيةقيم المواطنة واالنحراف السلوكي بين الطلبة في الجامعات 
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 اقتصرت الدراسة على طلبة مرحلة البكالوريوس الدارسين في : الحدود البشرية
  .الجامعات الرسمية والخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 أجريت هذه الدراسة على الجامعات في دولة اإلمارات العربية : الحدود المكانية
  . المتحدة

 الميدانية خالل الفصل الدراسي الثاني مـن   تم تطبيق الدراسة: الحدود الزمنية
  .م2014-2013العام الدراسي 
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في توضيح اإلطار المعرفي لقـيم المواطنـة وعالقتهـا بمتغيـرات      البدءقبل 
الدراسة، يتوجب التعرف على مفهوم القيم واتصالها بعدد من المتغيرات ذات العالقة 

  . أوالً، وذلك إلعطاء صورة أوضح للمفهوم وبشكل دقيق
  
  مفهوم القيم : أوالً

تعددت معاني كلمة القيم في معاجم اللغة العربية وكانت فـي   : لغةً واصطالحاً
  .حول مفهوم االعتدال واالستقامة والعدل والثباتتتمحور معظمها 

قـام المتـاع لكـذا أي    " :ما يشير إلى مفهوم القيم في المصباح المنير فنجد في
، )2012ي ، الفيوم(الذي يقام به المتاع أي يقوم مقامه  تعدلت قيمته به والقيمة الثمن

قام المتاع بكـذا  "و" قوم"من " لغة" قيم"مفرد : "القيمة"لصحاح في مختار ا ونجد أيضا
وفي لسـان العـرب تعنـي القـيم      ، )2010، الرازي محمد" (ت قيمته بهتعادلأي 

وفي المعجم الوسيط تعني ) 1997ابن منظور، (واستواؤه االستقامة، واعتدال الشيء
  ).2010الساعدي، ( ثمنه :قيمة المتاعالقيم قيمة الشيء، قدره، 
إن هـذا  " ىى االستقامة واالعتدال يقول تعالبمعن "القيم" تأتيوفي القرآن الكريم 

لألمور األكثر قيمـة   يأي يهد) 9ية آ :سورة اإلسراء"(القرآن يهدي للتي هي أقوم 
أبي  من حديث:  "صحيح البخاري ومسلم"وقد ورد في  .واعتداالً أي لألكثر استقامة
ن أو بضـع  اإليمان بضع وسـتو : "أنه قال" صلى اهللا عليه وسلم"هريرة عن النبي 

ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، والحياء : وسبعون شعبة أعالها قول
  ". شعبة من شعب اإليمان

إن ما يميز القيم في اإلطار اإلسالمي عن القيم في اإلطار المجتمعـي هـو أن   
إلهية المصدر وثابتة ال تتغير وهدفها محدد، بينما هي إنسانية فـي الثـاني   األولى 
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والقيمة في اإلطار اإلسالمي . وغير ثابتة نسبيا وأهدافها تتغير حسب المكان والزمان
كبقية القيم مكون نفسي معرفي ووجداني وأدائي، يوجه السلوك ويدفعه، ولكنه إلهي 

  .)2009غبان، ( ى دائماالمصدر، ويهدف إلى إرضاء اهللا تعال
  

  :اصطالحاً" القيم " معنى 
 نظرا ألن مصطلح القيم يدخل في كثير من المجاالت فقـد تنوعـت المعـاني   

االصطالحية له بحسب المجال الذي يدرسه وبحسب النظرة إليه وقد عرف الباحثين 
المثاليـات  " بأنها ) 2001، عبد الفتاح(عرفها  -:القيم اصطالحاً علي النحو التالي 

التي تسود في األفراد وتتغلغل في نفوسهم ويتوارثها األجيال ويدافعون عنهـا قـدر   
الصفات الشخصية التـي يفضـلها أو   " بأنها ) 2003 ، الحولي(وعرفها  ".اإلمكان 

بأنهـا  : القيم) 2009،  المجادي(عرف و ".يرغب فيها بعض الناس في ثقافة معينة 
لى شيء ما، مهتديا بمجموعة من المبادئ والمعـايير  الحكم الذي يصدره األفراد ع

التي وضعها المجتمع الذي يعيش فيه، والذي يحدد المرغوب فيه وغير المرغـوب،  
المثاليات التي تسود بين األفراد وتتغلغل في " القيم بأنها ) 2006، المعمري(وعرف 

عبارة عـن معـارف   ، والقيم "نفوسهم، وتتوارثها األجيال وتدافع عنها قدر اإلمكان
شعور اإلنسان بجوانب انفعالية قوية وعامة تتصل بالمستويات الخلقية  وجدانية إزاء

الفرد من بيئته االجتماعية الخارجية ويقيم فيها موازين  ويتمثلهاالتي تقدمها الجماعة 
وتنتشر هذه القيم في حياة األفراد وتحدد لكل  يبرر بها أفعاله ويتخذها هادياً ومرشداً

ومن الناحية الموضوعية يطلـق   ).2007، البنهاني( هءوأصحابه وأعدا أخالقه منهم
لفظ القيمة على ما يتميز به الشيء من صفات ومزايا تجعله جديرا بالتقدير قل ذلك 

  ).2000صليبا، ( التقدير أو كثر
تكشف التعاريف السابقة للقيم على خصائص هامة للقيم فهي معتقدات مصدرها و

والتفاعل االجتماعي بين األفراد، وأهم ما يميز هذه المعتقدات أنه في ضوئها الثقافة 
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يتحدد نمط تفضيل األشخاص ألفعال معينة، وبذلك تشمل القيم على ثالث عناصـر  
معرفية وشخصية وسلوكية، كما تتميز القيم أيضا باالستمرار النسبي والقابليـة  : هي

مجتمع دائمة أو ثابتة، وإال أصبح التغيـر   للتغير إذ ال يمكن أن نتصور القيم في أي
   .االجتماعي والثقافي للمجتمعات أمرا نادرا ومستحيالً

ومما سبق يالحظ بأن القيم هي مجموعة السـلوكيات والتفضـيالت الفطريـة    
قناعة  األفرادوالمكتسبة، المبنية على أسس تربوية واجتماعية وسياسية، تشكل لدى 

 وإدراكا بأهميتها بصورة تجعل منها مرجعا لديهم، تحدد تفـاعلهم وسـلوكهم مـع   
المحيط المكاني الذي يعيشون فيه، وهي من الوسائل الهامة في التمييز بين أنمـاط  

  .األفراد والجماعات
، المعاصرة ياتها بين المجتمعاتوعلى الرغم من االختالف الكبير في القيم وأولو
مجتمع ثقافته الخاصة التي تميزه عن المجتمعات األخرى، والقيم إحدى أن لكل  نجد

مكونات الثقافة، فإن هناك قيما تمثل القاسم المشترك بين مختلف المجتمعات وأغلب 
حب الوطن، المساواة، العدل، النظام، االلتزام، الحرية، المشاركة، : (الثقافات، ومنها

القيم تمثل الجانب اإلنساني والعـالمي لمفهـوم   فهذه ) االنتماء والوالء، والمسؤولية
المواطنة، التي في النهاية تهدف إلى االستقرار والرقي والرفاهية على مستوى الدولة 

  ).2009غبان، (والشعوب 
من الخصائص لعل من أهمهـا اإلنسـانية كونهـا مرتبطـة      القيم بعدد تمتازو

تخضعها لها، فكل فرد يحـاول  باإلنسان، والهرمية فبعض القيم تهيمن على غيرها و
والقـيم  . )2002، ناصـر ( أن يخضع القيم األقل قبوال عند الناس للقيم األكثر قبوال

بمجملها متعلمة ومكتسبة يتعلمها الفرد عن طريق مؤسسات التنشـئة االجتماعيـة،   
ونسبية بحيث تختلف من مجتمع آلخر تبعا الخـتالف المكـان والزمـان والثقافـة     

لذلك فهي قابلة للتغيير بتغير الظروف االجتماعية ألنها انعكاس . وعوامل أخرى عدة
وتتضمن القيم نوعـا  . لسياسية واالقتصادية ونتاج لهالطبيعة العالقات االجتماعية وا
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من الرأي أو الحكم على الفرد في المجتمع، والقيم ثنائية فلها جانبان أحدهما إيجابي 
  ).2004مكروم، ( واآلخر سلبي

يمكن  ويالحظ مما سبق وبعد تعريفات القيم أن هناك مجموعة من السمات التي
؛  2006؛ عقل، 2004 ،ناريان(  ألفراد فيما يليأهمية القيم على مستوى ا أن تحدد
  :) 2006الزيود، 

وسـائل  وتساعد في بناء حياة الفرد وتشكيل شخصيته، وتحديد غاياته وأهدافـه   -1
القيم مسألة خالفية بين األفراد والجماعات فكثيرا ما يواجه ، فهذه الغايات تحقيق

ائل وبالتالي فان ما يختـاره  فيها أن يختار بين عدة بد الفرد بمواقف يكون عليه
  .يكون مستندا إلى قيم معينة 

العامـة   مفي حيـاته  األفرادمعيار تفضيلي يمثل إطار مرجعًيا يحكم تصرفات  -2
يمكن التعرف على ما يمتلكه الفرد من القيم مـن خـالل مـا     بحيث، والخاصة

  .أفعال في كل موقف يصدر عنه من أقوال أو
رية، فهي معايير يعتمدها الفـرد فـي تقيـيم سـلوكياته     تمثل القيم أحكاما معيا -3

اآلخرين، وفي الحكم علي األفكار واألشخاص واألعمال والمواقـف   وسلوكيات
  .مرغوبة إيجابية أو غير مرغوبة سلبيةأنها من حيث 

الفـرد   تعمل القيم علي وقاية الفرد من االنحراف، فالقيم الحميدة التـي يتبناهـا   -4
  .السلوكي لالنحرافتحميه من الوقوع في الخطأ، فهي تعمل كعامل ردع 

 تلعب القيم دوًرا رئيًسا في حل الصراعات واتخاذ القرارات عند األفراد، علـى  -6
 اعتبار أن النظام القيمي مجموعة من المبادئ المتعلمة تساعد الفرد علي اتخـاذ 

  .هقراراته وإنهاء صراعاته بما يحقق بعض قيم
 

بأن هناك ثالثة اتجاهات فـي  ) 2010عاصي، (بالنسبة لطبيعة القيم، فيشير أما 
  :تفسيرها
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 الذي ينظر إلى القيم نظرة ذاتية، " أميل دوركهايم"االتجاه الذاتي، ويمثله : األول
أي أن قيمة الشيء ال توجد في الموضوع نفسه بل في ما يحققه هذا الشيء من 

لذات، وهذه الذات ليست الذات الفردية بـل الـذات   أثار تنشأ عنه حسب تقدير ا
  . الجماعية

 فإن قيمة الشيء كامنة وكائنه  ،وحسب هذا االتجاه: االتجاه الموضوعي: الثاني
فيه فعالً وتعبر عن طبيعته، بمعنى آخر إن قيمة الشيء موضوعية مستقلة عن 
ذات اإلنسان ومشاعره، وتحدد بمعزل عن خبراته في الحياة الواقعية ولهذا فإن 

ويعد أفالطون وأستاذه سقراط من أنصار هذا االتجاه، بـل  . القيم ثابتة ال تتغير
. الحق والخير والجمال: ، وقد تحدث أفالطون بالمثل العليا الثالثةهما من حدداه

وقد جعل أفالطون الحق في جانب العلم والمعرفة، والخير في جانب األخـالق  
  .والسلوك، والجمال في جانب الفن والتناسب

 ومن أشهر منظـري هـذا االتجـاه الفيلسـوف     : النظرية العامة للقيمة: الثالث
، ويتخذ هذا االتجاه مفهوم االهتمام محورا "Ralf Perry" يرالف بر"االجتماعي 

لتفسير القيم، ومؤدى هذا االتجاه أن أي اهتمام بأي شيء يجعل لهـذا الشـيء   
قيمة، أي أن القيمة تنبع من االهتمام والرغبة، وال ينبع االهتمام والرغبة مـن  

  . القيمة
مة األساسـية للمجتمـع،    وتتجلى أهمية القيم من خالل وظائفها، حيث تعد الدعا

فهي تحافظ على البناء االجتماعي وتماسكه وانتظامه داخل الدولة، والقيم رموز في 
أخذ مواقـف معينـة مـن القضـايا      وتقودهم إلى عقول األفراد فهي توجه سلوكهم

األخرى،  علىالوطنية، وتساعد القيم األفراد في اختيار وتفضيل أيديولوجية سياسية 
تستمر خالل التاريخ ومن ثم تعمل وتحافظ على هوية األفراد في الدولة  وأخيراً القيم

 ).2000دسوقي، (
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فإن القيم في الفلسفات الحديثة، تتميز بأنهـا متغيـرة غيـر ثابتـة،      والخالصة
وإنسانية يضعها الفرد أو المجتمع أو الفرد والمجتمـع معـاً، ومتنوعـة األهـداف     

  . والغايات
  
  المواطنة  :ثانياً

من كلمة الوطن، وهو المنزل الذي يقيم فيه اإلنسـان   مشتقةلغة في الالمواطنة 
والجمع أوطان، ويقال وطن بالمكان وأوطن به أي أقام أوطنه اتخذه وطناً وأوطـن  

  ) 1999ابن منظور، . (فالن ارض كذا، أي اتخذها محالً ومسكناً بقيم فيه
ها أو فين إلى الدولة التي ولد اء اإلنساانتموالمواطنة في االصطالح تشير على 

هاجر إليها وخضوعه للقوانين الصادرة عنها وتمتعه بشكل متساوٍ مع بقية المواطنين 
ـ ، وهي بذلك تمثل العالقة بين الفرد والدبالحقوق والتزامه بأداء الواجبات كمـا   ةول

وهناك من الباحثين من تناول المواطنة  .)2007، سامح( يحددها قانون تلك الدولة 
سياسية، ومدنية، واجتماعية، وبيئيـة، حيـث   : على أنها مفهوم يشمل عدة أبعاد هي

"  دراسـته التـي بعنـوان   عن هذه الرؤية في  (Marshall, 1994)عبر مارشال 
حيث قام بتعريف المواطنة بأنها المكانـة الممنوحـة   " المواطنة والطبقة االجتماعية

ن يتمتعون بالعضوية الكاملة في الجماعة، وأن جميع من يتمتعون بهذه المكانـة  للذي
  .هم متساوون من ناحية الحقوق والواجبات

العديد من  من الموضوعات الهامة التي شغلت وما تزال تشغل "المواطنة"عد تو
م ما يشهده العـال  علماء االجتماع والسياسة، ومما ساعد على المزيد من االهتمام بها

من اهتمام بمسألة نشر الديمقراطية في دول العالم، والدعوة إلى العولمة من جهـة،  
مـن دول   اًومن جهة أخرى موجات العنف والصراعات الدموية التي اجتاحت كثير

العالم والقائمة على أساس التفرقة العنصرية والعرقية أو المذهبية بين أبناء الـوطن  
 ية لحقوق اإلنسان إلى العمل علـى إحـالل السـالم   الواحد، مما حدا بالمنظمة الدول
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) 26( من المادة ) 2( العالمي بإقرار ميثاق مبادئ حقوق اإلنسان الذي نصت الفقرة 
إن التربية تهدف إلى إنماء شخصية اإلنسان إنماء عاقال، والى تعزيـز واحتـرام   (

ن الشـعوب  اإلنسان والحريات السياسية، وتنمية التسامح والتفـاهم والصـداقة بـي   
، باإلضافة إلى التركيز على جملة من القيم والتـي  )والجماعات العنصرية أو الدينية

تهدف إلى حماية اإلنسان من الظلـم   ، والتيلعدل المساواة، وعدم التمييزقيم ا أهمها
  .(Grady, 2003) والقهر

على أنه حين  )2005، عمارة(يرى فرؤية اإلسالم للمواطنة  د الحديث عنوعن
تحديد حدود الوطن بجغرافية األقاليم أو العرق أو اللغة، فإن  اكتفت مذاهب وفلسفات

اإلسالم قد وحد ديار اإلسالم بالعقيدة والشريعة، رغم التمايز في القبائل والشـعوب  
واألوطان واألقوام فاجتمعت في منظومته كل من العالمية واألممية مـع الوطنيـات   

عارض أو عداء، وهذه الحقيقة فـي عالقـة اإلسـالم    والقوميات، دونما تناقض أو ت
 العالي في ظل االنتماء اإلسـالمي،  بالوطنية هي التي جعلت الوطن والوطنية المقام

يتحدث عن حب اإلنسان لوطنه  الذي ال يقف عند حدود وطن بعينه، فالقرآن الكريم
  .كمعادل وقرين لحب هذا اإلنسان للحياة

  
  :قيم المواطنة
قيم المواطنة هي  القول بأنلمفهومي القيم والمواطنة يمكن  السابقبعد العرض 

إعـداد الفـرد تجـاه     فيتعكس الشعور بالهوية الوطنية وتساهم  التيمجموعة القيم 
الفـرد   وشـعور  المرتبطة بالمواطنة الصـالحة والمشاركة السياسية داخل المجتمع 

وإقبالـه   الوطن لتضحية من أجلإليه، واستعداده ل باالنتماءوطنه واعتزازه ل بالوالء
 طواعية على المشاركة في أنشطة وإجراءات وأعمال تستهدف المصـلحة العامـة  

بالتطور في حق المشاركة فـي   مفهوم قيم المواطنةوقد ارتبط . )1999الساعاتي، (
فضالً عن المساواة  النشاطات السياسية واالقتصادية واالجتماعية بفاعلية ومسؤولية،
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لقـيم  هناك خمسة جوانـب رئيسـة    أن) 2010أبو حشيش، (يذكر و ،ونأمام القان
والشـعور الـداخلي بوجـوب     واإلخالصتتمثل في االنتماء إلى الوطن،  المواطنة

، آلراء اآلخرين ووجهات نظرهماالهتمام بمن يعيش ضمن نطاق الوطن، واالحترام 
  .في المجتمع عالوة على تقبل القوانين واألعراف السائدة

تغير كل ما ثبت واستقر، ولم ت بأنها: ) 2008مبارك، (كما عرفها  المواطنةفقيم 
في الوطن، كالدين، واللغة، والتاريخ، والمبادئ التي تؤمن بها األمة وكل ما له قيمة 

   .من قيم المواطنة هوطن، بمعنى كل ما له ثبات ودوام ففي هذا الو
لبناء الدولـة المنفتحـة والمتطـورة لتحقيـق      اًأساسي اًتعد قيم المواطنة مطلبو

 الوعي السياسي واالجتماعي والتربية الوطنية: أهمهاالتي من مرتكزات المواطنة، و
 الـوطن الدفاع عن  على ينمجتمع قادرأفراد في ال، وذلك لبناء والمشاركة السياسية

رها حتى تكون من تواف والتي ال بد، الصالحةالمواطنة ب وترتبط قيم المواطنة ،وأمنه
، ومن أبـرز  )2014، سعد الدين وميهوبي(األفراد المواطنة حقيقية نابعة من داخل 

  :، ما يليفي القرن الحادي والعشرين قيم المواطنة
  

  قيم المساواة والعدل: أوالً
تعد المساواة من القيم األساسية للمواطنة، وهي مـن المرتكـزات الجوهريـة    

المتقدمة،  حيث تتيح لألفراد التمتع بحقوقهم والقيام بواجبـاتهم،  للمواطنة في الدولة 
 الجنسية أي يجب أن يتمتع أفراد المجتمع الواحد بحقوق وواجبات متساوية من حيث

 الـدخل المساواة فـي  و ،والمعاملة المتساوية أمام القانون، فرص التعليم والتوظيف
 عدل مرتبطة بقيمـة المسـاواة  وقيمة ال  .على أساس المؤهالت والخبرات واألجور

،  فمن بين األفراد، فال يمكن تحقيق المساواة إال من خالل تحقيق العدل وهي تسبقها
 خالل المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين يسود المجتمـع قيمـة العـدل   

  ). 2011جرار، ( ليتساوون جميعاً أمام القانون
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 عّزز االستقرار واألمنت في المجتمع، العدل ت قيمةطُّبق ويمكن القول بأنه كلما  
التضحية والدفاع عن الوطن،  في ، وتفانيهموعمل على تماسك المجتمع بين األفراد،
ِللتَّقَْوى َواتَّقُـوا   الَ َيْجرَِمنَّكُْم شَنَآُن قَْومٍ َعلَى َأالَّ تَْعِدلُواْ اْعِدلُواْ ُهَو َأقَْرُب يقول تعالى
فقيمـة العـدل تعّمـق    ). 8: سورة المائدة، اآلية(  خَبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن  اللََّه ِإنَّ اللََّه

وتعمـل   االعتزاز والتضحية لدى المواطن للنهوض في تقدم ورفعة وطنه ومجتمعه
العـدل  المساواة و، وعكس ذلك في حال تغيبت قيم كوقاية له من االنحراف السلوكي

واالستقرار والتضـحية   حياة تفتقر لألمن، فإنه يخلق المجتمعأو تدني مستواها في 
للـوطن   في المجاالت المختلفة كافة المتعلقة بالمصلحة العليا لدى األفراد والمشاركة

  .)2008محافظة، (
  

  قيم االنتماء والوالء : ثانياً
 والـوالء للـوطن  بصفة عامة، وموضوع االنتمـاء   والوالء االنتماءقيم  تعد   

لهامة التي شغلت وما زالت تشغل علماء االجتمـاع  الموضوعات ا بصفة خاصة من
والغـزو   ومرجع هذا االهتمام يعود إلى اتجاه العالم نحـو الديمقراطيـة،   والسياسة،

ومحاوالتها فـي   بروز العولمةو ،الثقافي واالستقطاب الفكري والسياسي بين الدول
وطفة، ( االجتماعيةالسيطرة والهيمنة على المجاالت االقتصادية والسياسية والثقافية و

2002(.   
مأخوذ من النماء أي الزيادة واالرتفاع والعلو، : االنتماء لغة  :االنتماءقيم  -1

طاعة ولي األمر بمعنى من ولى ولياً، أي اقترب منه، تبعه من غيـر  : والوالء لغة
 واالنتمـاء .  فصل، وهو الخضوع للسلطة أو النظام السياسي أو القبيلة أو العشيرة

عليها، والتضحية مـن   ونألرض التي يعيشل مبكل فئاته األفراد ر صادق لحبتعبي
  . إليه ونوطن الذي ينتملل للوفاء مأجلها تضحية نابعة من شعوره
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الوطن، والتفاعل مـع   صالح االنتماء السلوك والعمل الجاد من أجل وتمثل قيمة
سلوك يرمي إلى معنى ، وهو اعتقاداتهم وتطلعاتهم اختالف المجتمع على أفرادجميع 

يمثل االنتمـاء  و .واحد من حيث العطاء واالرتقاء والخدمة الخالصة للوطن والشعب
 ،شعور داخلي يجعل المواطن يعمل بحماس وإخالص لالرتقاء بوطنه وللدفاع عنـه 

ومن مقتضياته أن يفتخر الفرد بوطنه فاالنتماء هو إحساس إيجـابي تجـاه الـوطن    
االنتماء باالنتساب إلى الجماعـة والـوطن ومؤسسـات    ويرتبط ) 2005الحبيب، (

بأنه االنتساب الحقيقـي  ) "2003، الشويحات(كما تعرفه االنتماء و. المجتمع المدني
للوطن الذي يعني الشعب واألرض فكراً وتجسده الجوارح عمالً والرغبة في تقمص 

عن الصالت  عضوية ما لمحبة الفرد لذلك واالعتزاز باالنضمام للوطن والذي يعبر
فيـرى أن  ) 2006، المعمري(أما ". والعواطف والروابط التي تربط المواطن بوطنه

الشعور باالرتباط بالجماعة السياسية وتمثل أهدافها، والفخر بحقيقـة أن  "االنتماء هو 
   ".الفرد جزء منها

  ويكون االنتماء الصادق للـوطن بعـّدة وسـائل يمكـن إجمالهـا بمـا يلـي        
  :)2008، الحجار؛ 2010عاصي، (
التضحية من أجل الوطن في أوقات الشدة والرخاء، والسلم والحرب،  وكل زمان . أ

  .ومكان، وهذا يدل على االنتماء الحقيقي
بواجباتهم في كافة األعمال الموكلة لهم  بصدق وأمانـة  بالقيام األفراد  يلتزمأن . ب

  .الوطن وتقدمه ةرفع حرصهم علىعلى  ؛ ليكون دليالًونزاهة
التطوعية والقيام باألعمال الخيرية التي تصب  المجتمعية االشتراك بالمؤسسات  . ج

  .لصالح الوطن والمواطن والمجتمع بالنفع والفائدة
التقيد بالسلوك السليم في التعامل مع اآلخرين، والمحافظة على العادات والتقاليـد  . د

  .لمجتمعوالقيم االجتماعية والتراث الثقافي في ا
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يحقق االنتماء السعادة للفرد فهـو ضـرورة لحيـاة الفـرد     على صعيد آخر و
والمجتمع، فاالنتماء تحكمه الشروط العقالنية والتفكيـر المسـتنير وبـذلك فهـو ال     
يتعارض مع مصالح الفرد والجماعة والمجتمع، ذلك أن الفرد والجماعـة ملـزمين   

اتفقـت عليـه    الـذي لقانوني والعقائـدي  لعقد االجتماعي والسياسي والبالعمل وفقاً 
: األبعـاد التاليـة  ب عدة أبعاد، يمكن إجمالهاالنتماء ، ول)2001الشراح، (  الجماعة

  .)2004؛ مكروم،  2005العامر، (
 .الهوية، وتتمثل في وجود الفرد و يسعى االنتماء إلى توطيدها  . 1

في المجتمع الواحد، وهي الجماعية، وتشتمل على تعاون وتكافل وتماسك األفراد   . 2
 .بذلك تعزز ميل األفراد إلى المحبة والتفاعل المتبادل

الوالء، وهو جوهر االلتزام، ويدعم الهوية الذاتية من جهة ويقوي الجماعية بين   . 3
 .األفراد من جهة أخرى

االلتزام، ويتضمن التمسك بالنظم والمعايير االجتماعية بما فيها االلتزام بمعايير   . 4
 .الجماعة وتجنب النزاع

الديمقراطية، وتمثل أساليب التفكير والقيادة وتعبر عن إيمان الفرد بعناصر ثالثة   . 5
تقدير قدرات الفرد وإمكاناته، حاجة الفرد إلـى التفـاهم والتعـاون مـع     : هي

  .في التفكير اآلخرين، وإتباع األسلوب العلمي
  
 تتضمن قيمـة سع من االنتماء، إذ الوالء اشمل وأو تعد قيمة:  الوالءقيم   -2

 الواسع االنتماء، فاالنتماء ال يتضمن بالضرورة الوالء وقد يمتزج االوالء في مفهومه
يعبر الفصل بينهما، فالوالء  يصبح من الصعباالنتماء حتى مع مفهوم الوالء  مفهوم
عيـة  االنتماء وال يولد مع اإلنسان وإنما يكتسـبه بالتنشـئة االجتما   في صدقال عن
يعبر  الوالء بأن) 2001الشراح، (يذكر و، )2005الحبيب، (لتربوية من مجتمعه وا
مجموعة المشاعر التي يحملها الفرد تجاه الكيان الذي ينتمي إليه، فعندما يشـعر   عن
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الفرد بأنه جزء من نظام اجتماعي ما، فإنه يدين بالوالء لهذا النظام حتى يصبح هذا 
  . قة قويةعمي الوالء مشاعر وجدانية

لتزام ويعمل على تقوية هوية الفرد الذاتية ويرمي إلـى  لالأساسية صفة فالوالء 
تأييد الفرد لجماعته ويعكس مدى انتمائه لهذه الجماعة، ويعمل الوالء على تعميـق  

   ). 2005العامر، ( اهتمام الفرد بحاجات أفراد الجماعة و يهدف إلى حمايتها
كقيمـة مـن قـيم    الوالء قيمة المظاهر العامة للسلوك الدال على بعض وتتمثل 
  :)2000، هالل(بما يلي المواطنة، 

 .ة في المناسبات واألعياد الوطنية والمحافظة على التراث الوطنيكالمشار  .1

 .العمل على رعاية الممتلكات العامة والمحافظة عليها وحسن استخدامها .2

يات المهذبة كشد االستهالك وااللتزام بالسلويات التي تركتطبيق األنماط والسلو  .3
 .في التعامل بين األفراد

 .احترام القانون وااللتزام به والمحافظة على البيئة وتشجيع الصناعات الوطنية .4

التعرف على التحديات التي تواجه الوطن ومحاولة المساهمة في تقديم الحلول   .5
 .المناسبة

 .كافة أشكال التعصباإليمان بالوحدة الوطنية والتحرر من  .6

ومن خالل ما سبق يمكن القول بأن قيم االنتماء والوالء للـوطن تعلـو فـوق    
القبلية والعشائرية وال تنحصر في مجرد الشعور باالنتماء، وما يخـرج   االرتباطات

الفرد أنها واجبات  وإدراكعنها من عواطف، بل تتجلّى في جانب الروح والوجدان، 
لكل مواطن من خدمة وطنه وأن يرفع من شـأنه ويحمـي    نحو الوطن، وأنه ال بد

عن تحقيق النفـع   مسئوالً وأن يكونمقوماته ومعتقداته الدينية والثقافية والحضارية، 
العام، ويدافع عن القضايا الوطنية، ويتضامن مع المؤسسـات األخـرى لمواجهـة    

  .األخطار والطوارئ التي قد تهدد الوطن الذي ينتمي إليه
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واالنتماء ال يقتصران على األفراد المقيمين داخل حدود الوطن، بل يبقى والوالء 
في وجدان وضمير سلوك األفراد المقيمين خارج الوطن؛ وال بد من حمايته والدفاع 

  .عنه من أي خطر، وهنا يبرز معنى االنتماء والوالء للوطن
األفـراد  خر فإن قيم الوالء واالنتماء تواجه مشكالت علـى صـعيد   من جانب آو

من رابطة إنسانية اجتماعية إلى شر  ااالنتماء ويحولهقيم أهم ما يهدد  والجماعات، ومن
 ابمستوياتهواإلقليمية  إلى مشاعر من التعصب اتحوله هو يعصف باألفراد والجماعات،

في بعض األقطار العربية التي تعيش صـراعات   اإلنسان العربي حيث بات المختلفة، 
مختلف ألوان من أشكال االضطهاد والتمييز والتسلط، ويعاني  رض لكليتع داخلية مؤلمة

تسجل غيابا كامال، وتترك مكانا  الوالء واالنتماء للوطن التعصب والقهر، حيث بدأت قيم
   .أخرى الطائفي حينا والعشائري أحيانا الديني لقيم التعصب

  
  السياسية المشاركةقيم : ثالثاً
عملية طوعية رسمية تنم " المشاركة السياسية على أنها ) 2003الزيات، (ف يعرِّ

ك ارن اتجاه عقالني رشيد، ينبع عن إدعن سلوك منظم مشروع ومتواصل، يعبر ع
عميق لحقوق المواطنة وواجباتها، من خالل ما يباشره المواطنون من أدوار فعالـة  

، واالنتماءللوالء  تمثل قيمة المشاركة التطبيق العمليو". ومؤثرة في الحياة السياسية
حيث البد من المشاركة الحقيقية ألفراد المجتمع في صنع القرار فـي المجتمعـات   

 والسياسـية   الديمقراطية، من خالل االنتخابات أو المشاركة في الفعاليات الوطنيـة 
ليتحمل أفراد المجتمع المسؤولية بجانب الدولة في مواجهة األزمات والتحديات التي 

، وهذا يتطلب من )2010الشوربجي، (ع والدولة في مختلف المجاالتتواجه المجتم
أفراد المجتمع أن يكون لديهم االستعداد الحقيقي للمشاركة فـي االنتمـاء للـوطن،    
والمشاركة في الحياة العامة والتفاعل في جميع المجاالت السياسـية واالجتماعيـة   

 ز فـي  الحقـوق والواجبـات   تكون متاحة أمام الجميع دون التميي بحيثوالثقافية، 
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)Barber, 2009(  فعندما تتاح الفرصة للمشاركة في هذه المجاالت؛ يكون المجال ،
السياسية واالقتصـادية وخلـق   مفتوحاً للجميع للتنافس النوعي الذي يضمن الفعالية 

  .تجاه المجتمع والوطن مسئولة ةمواطن
على أرض الواقـع بـين   ومما ال شك فيه أنه عندما تكون قيم المشاركة مطبقة 

أفراد المجتمع والدولة ممثلة بأجهزتها المختلفة، فإن ذلك سيسهم في تعزيز األمـن  
واالستقرار والسالمة والعامة والوقاية من االنحراف بصورة لم تكن تتحقق في غياب 

وتتمثل قيمة المشاركة في بعض المظاهر السلوكية، والتي مـن  . المشاركة والتفاعل
االنتخابات، والحـوار، والتعبيـر الحـر، ومعرفـة الحقـوق       فياركة المش: أهمها

، والمشاركة الفاعلة في التعاون من أجل تحقيـق األمـن فـي مختلـف     والواجبات
المجاالت، والمشاركة في الحفاظ على الممتلكات العامة، والتقيد بالقوانين والتعليمات 

، الرشـيدي ( للمواطن السياسيد سياق اإلعدا فيبمعنى أدق  القيم الالزمة الوقائية، 
فالمشاركة بفعالية في هذه األنشطة دليل على االهتمام بالوطن، واإلحساس  .)2006

   .بأن الوطن هو للمواطن، وعلى المواطن أن يراعي مسئوليته تجاه وطنه
قيمة المشاركة ترتبط بالثقافة السياسية  إلى أن) 2008العزام والهزايمة، (ويشير 
الثقافة السياسية أحد المحددات الهامة في تحفيز ودفع األفراد للمشاركة  لألفراد، وأن

السياسية، فكلما زادت الثقافة السياسية كان مستوى المشـاركة أكثـر، وقـد حـدد     
مضمون الثقافة ) 2012العواملة والشنيكات،  ; 2009الكالبي،   ; 2003العبدلي، (

  :تعارضة على النحو التاليالمؤثرة في المشاركة  السياسية في ثنائيات م
بمعنى أن الثقافة السياسية الديمقراطية المبنية علـى االقتنـاع   : الحرية واإلكراه -1

وحرية االختيار، تؤدي إلى المشاركة السياسية المؤثرة في األحداث، وأن لهـذه  
أما الثقافة السياسية المبنية على الخـوف والرهبـة   . المشاركة قيمة في المجتمع

طة العمياء فتؤدي إلى المشاركة بدافع اإلكراه وال يكون لها قيمة في وطاعة السل
  .المجتمع
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هو أحد العناصـر الثقافيـة السياسـية،    " الشك والثقة "إن عنصر : الشك والثقة -2
ويؤثر على قيمة المشاركة من حيث أنه كلما زادت الثقة بالسلطة زادت إمكانية 

وجود توازن مقبول بين الشـك   التعاون والمشاركة والعكس صحيح، وال بد من
 .والثقة حتى تستمر عملية المشاركة السياسية

إن الثقافة السياسية التي تؤكد على المساواة بين األفراد فـي  : المساواة والتدرج -3
المجتمع تؤثر بشكل إيجابي على مستوى مشاركتهم السياسية، أما الثقافة التـي  

لجنس والعرق فقد تؤثر سلبا علـى  تركز على التفرقة بينهم على أساس الدين وا
 .مستوى المشاركة السياسية

يعد الوالء من أهم مؤشـرات وحـدة وتماسـك    : الوالء المحلي والوالء القومي -4
المجتمع السياسي، فإن المجتمعات التي تسودها ثقافة سياسية حديثة يتجه فيهـا  
األفراد بوالئهم نحو الدولة والمصلحة العامة، أما المجتمعات التي تسودها ثقافة 

المحليـة   الجماعـة بيلة أو األسرة أو سياسية تقليدية فيتجه والء أفرادها نحو الق
ومن ثم يترتب على ذلك غياب الشعور بالمسـئولية العامـة نحـو المشـاركة     
السياسية؛ إذ ترتبط المصلحة الوطنية العامة بالوالء للوطن وليس للقبيلـة أو أي  

   .مكونات تقليدية أخرى
  

 الديمقراطية: رابعاً

 ) Patrick, 1999( فقد أكـد باتريـك  المواطنة مفتاح لفهم الديمقراطية  تعد    
حقوق اآلخـرين،  لالديمقراطي للمواطنة من خالل احترام المواطنين  على المدخل 

، وأن يمارس المواطنين حقوقهم بحريـة، ويـرى باتريـك أن    والدفاع عن حقوقهم
مهـارات االتصـال   : تفاعلية وتشـمل المهارات ال: ممارسة هذه الحقوق تتمثل في

المراقبـة،   اتيحتاجها الفرد لممارسة العمل المدني والسياسي، ومهاروالتعاون التي 
وأخيراً مهارات التأثير والتي تتضمن المهارات التي يحتاجها الفرد للتأثير في نتائج 
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ويتألف النموذج الديمقراطي فـي التربيـة الوطنيـة مـن     . والمدنية الحياة السياسية
 )2011؛ نصيف، 2004اري، ؛ الكو2010الشوربجي، (: المكونات التالية

، وتشتمل على عمليتي التعليم والتعلم ومجموعة المبادئ الشاملة المعرفة الوطنية. 1
الديمقراطية، وتتضمن مفاهيم ومبادئ الديمقراطيـة  تعلم خاللها  التي يمكن من

تـاريخ الديمقراطيـة وممارسـة     إلىوالتعرف  المتعلقة باستخدامها، والقضايا
 .إضافة إلى القرارات المتعلقة بالسياسة العامة ار المواطنين،الديمقراطية وأدو

تحديد المعلومات المتعلقـة بالحيـاة السياسـية     :، وتشتمل علىت العقليةالمهارا. 2
التفكير الناقد بشأن ، وتقييم الموضوعات واألحداث العامة، وهاوتفسير هاوتحليل

الحيـاة   يفية تحسـين كشأن ظروف المواطنة والحياة السياسية والتفكير البناء ب
 .المدنية السياسية

ة فـي  كالمشار، والتفاعل مع اآلخرين :، وتشتمل علىمهارات المشاركة المدنية. 3
تأثير القرارات ، واتخاذ القرارات بشأن قضايا السياسة العامة، واألحداث العامة

، العامـة تطبيق القرارات السياسية على القضايا ، السياسية على القضايا العامة
 .اتخاذ األعمال المناسبة لتحسين الحياة المدنية والسياسيةو

احترام وحماية ، التأكيد على المساواة وكرامة الفرد :، وتشتمل علىالنظام المدني. 4
ة الداعمـة  كالمشـار ، ة المسئولة في الحيـاة المدنيـة  كالمشار، حقوق األفراد

 .تعزيز صالح الحياة العامة، للحكومة

ن أن يؤدي استخدام هذه المكونات إلى تمكين المواطنين مـن فهـم   ومن الممك
باإلضافة إلى تقوية التـزامهم اعتمـاداً   . المبادئ والمفاهيم الديمقراطية بشكل عميق

على األسباب المقنعة، والقدرة العالية على استخدام هذه المكونات بحرية في تحليـل  
  .لحياة المدنية والسياسيةوتقييم واتخاذ القرارات بشأن قضايا ومشكالت ا

من هنا يمكننا أن نعد الديمقراطية ثقافة تقوم على قيم وأخالق المواطنة، وذلـك  
للعمـل علـى    ، وذلـك من خالل غرس قيم المواطنة في عقول ومشاعر الشـباب 
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إلى استخدام أسـاليب العنـف    لجوئهموعدم  ،في الحياة السياسية السلمية ممشاركته
الديمقراطيـة فـي    عن طريق تعزيز ثقافة موآرائه معن أفكارهالمختلفة في التعبير 

  .همداخل
بناء ثقافة ديمقراطية مـن أهـم التحـديات التـي      بأن) 2009علوان، (ويشير 
؛ ألنها من األسس التي تسهم في بناء المجتمعات، وتعمـل علـى   الدولتتعرض لها 

رابطة المواطنـة التـي   تحقيق المواطنة فيها، وتقوم الثقافة الديمقراطية على أساس 
تؤدي إلى الحياة السياسية، وتنقل المواطن من حالة خضوع سياسي إلـى مـواطن   

بين جميع أفراد المجتمع فـي   مشارك فعال في المجتمع، يعمل على الثقة والتوازن
  .الدولة الواحدة

 
2.2 íß]ç¹]<ÜéÎ<l]‚ãÚ   

  

تعرض لتغيرات سـريعة  تزداد المشاكل تعقيدا بالنسبة لشباب المجتمعات التي ت
كالمجتمع اإلماراتي الذي يمر بمرحلة تكاد تغطي كافة جوانـب حياتـه، وبسـرعة    

أفراده يعانون من آثار هذه التغيرات، التي تظهر علـى شـكل    مذهلة؛ جعلت معظم
وهناك مهددات تعيـق  . صراعات اجتماعية وقيمية، تحد من استثمار طاقاته الشابة

طنة في اإلمارات العربية المتحدة وليس من السهولة بمكـان  الشباب لقيم الموا امتثال
حصرها؛ ألن هذه المهددات جاءت نتيجة عدة مصادر حياتية نظراً للوضع الخاص 

تعتبر من أكثر الدول نموا في مختلف أوجـه    كدولةاإلمارات الذي تتميز به دولة 
منهـا أن تكـون   التنمية مما ضاعف من مسؤولياتها وأعبائها ودورها الذي يتطلب 

سياساتها ونشاطاتها وممارساتها اليومية علـى   أنموذجا للوسطية واالعتدال في شتى
بما يتناسب قيم المواطنة  ويمكن تقسيم مصادر تهديد ، ووالمستويات مختلف الصعد

  :التالية بالمهدداتاإلمارات العربية المتحدة   دولة في األوضاع العامةمع 
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  الثقافية لقيم المواطنةالمهددات : أوالً
 المجـال  فـي  كبيـر  بشكلرها خط ويبرزأكثر مهددات القيم، عد العولمة من ت

 القنـوات  علـى  وتهـيمن  القوية االتصال وسائل تمتلك التي الغربية فالدول  الثقافي،

 ينطلـق  الـذي  الثقافي التهديد فهذا .األخالقية القيم على تأثير لها نترنتاإلو الفضائية

 وقواعـد  أخالقية وقيم وكلمات صور شكل على الثالث العالم بلدان كل ليجتاح ويتدفق

 والكتـب، واألفـالم   والتلفزيون، ةاإلذاع عبر وغيرها سياسية ومصطلحات قانونية

قـيم   قـد يـؤثر علـى    المعلومـات  من الفيض هذاواالنترنت،   الفضائية، والقنوات
 هـذه  تدفق من  (65%) ىعل الغربيةالدول  تسيطر حيث، سلوكهم وعلى  المستقبلين

  ).2009مشرف، (  تالمعلوما
دهـا  بعاأتبـاين  يرجع أهمية العولمة كمهدد رئيس لقيم المواطنة وذلك إلـى  و

على مجرد التأثير علـى واقـع العالقـات     هاذ لم تقتصر انعكاساتإ ثارها،آوتشعب 
جاوزت ذلك لتشمل التأثير علـى حيـاة    وإنماالسياسية واالقتصادية الدولية فحسب 

  ).2010منصور،(وسلوكه ووضعه النفسي سان اإلن
لى تزايد انتشار بعض المشـكالت  إأدت قد العولمة أن  )1999 ،يحنف(ويذكر 

الدولة الواحدة لتمتد إلـى عـّدة دول     النفسية االجتماعية التي يتجاوز تأثيرها حدود
، ومهددة في الوقت نفسه مصالح الشعوب وأمنهاأخرى مكتسبةً بذلك طابعـاً عالمياً 

الفقـر،  والجريمة المنظمة، و التطرف واإلرهاب،زيادة مشكلة  :ومن تلك المهددات
 البشـرية االتجار باألعضاء وتجارة األسلحة، و التعصب،و ،الهجرةوتدمير البيئة، و

 ,Sagar & Sharma(وفي هذا الصدد أشارت دراسة . وغيرها من هذه المشكالت

تزايـد االضـطرابات   ثار سلبية أخرى للعولمة، حيث أدت إلى إلى وجود آ) 2010
كذلك ، طفال والمسنينألعنف ضد االو ،زواجألسرة مثل عنف األمحيط ا فيالسلوكية 
 وجود عالقـة طرديـة بـين    لىإ)  Richard & James, 2008( دراسةتوصلت 

  .القيم الفردية المفرطة كقيمة من قيم العولمة وزيادة هيمنةارتفاع معدالت الجريمة 
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لى إ أدتظاهرة العولمة  أن ) Arnett, 2002(وفي مجال قيم المواطنة، يذكر 
 فـي  اًواضـطراب  اًتشتت سببمما ، بين الهوية الوطنية والهوية العالمية الصراع ما
اب فبعض الشـب  ،عاما) 25-18(الفئة العمرية  لفئة الشباب من وخاصة الشخصية،

وبعضهم يفضـلون الثقافـة   الثقافة الوطنية، ويرفضون  األجنبية، اتيفضلون الثقاف
  .صليةألالتفكير  ويتمردون على ثقافتهم ا فيمعهم  ينفراد متشابهأالمختارة ذاتيا مع 

نجد أن البيئات الثقافية الرصينة التي يتحلى أفرادهـا بـالوالء   ومن جانب آخر 
االجتماعية يصعب على أي نموذج ثقافي مغاير لقيمهـا  لقيمها الوطنية،  ومعاييرها 

وعاداتها، أن يتغلغل فيها، أو يجد أرضا خصبة لزرع بذوره فيها، أو أن يؤثر فـي  
  ).2010 ،غباش( أفرادها  فيضعف من التزامهم بثقافتهم الوطنية

يعيش المجتمع حالة مـن  ، اإلمارات العربية المتحدةوعلى الصعيد المحلي في 
ستقرار الثقافي؛ نتيجة شيوع حالة من التناقض واالزدواجيـة فـي بعـض    عدم اال

، وبالتالي فـإن  )2005ممدوح، ( مظاهر الحياة االجتماعية والثقافية والديموغرافية
الشاب الذي ينشأ في مجتمع يحفل بهذه التناقضات، البد أن يواجه المعانـاة القيميـة   

حميـد،  ( وقوعه في أزمة مع  القيم إلى وأن يعيش هذه الفوضى الفكرية، مما يؤدي
ويعتبر االنفجار المعرفي المتسارع، والثورة التقنية المتجددة، وما أحدثتـه  . )2013

من وسائل وعالقات جديدة، وطرق في العمل لم تعرفها البشرية مـن قبـل، ومـا    
فرضته ثورة االتصاالت من سرعة بالغة وسعة المعلومات وتشابكها، وإلغاء األبعاد 

ابطها ونقلها بسرعة فائقة، أشكاال ونماذج متعددة من األفكـار والثقافـات مـن    وتر
مجتمع آلخر، وكلها أدت إلى أشكال مختلفة من التغيـرات فـي الحيـاة الفكريـة،     
ومظاهر العادات والقيم االجتماعية والتي تتمثل في صراع األجيال وتزاوج األفكار 

؛ 2014السـليحات،  ( يـذكر في هذا الصدد والثقافات وفي الغزو والتتابع الثقافي، و
وهو في  جيل الشبابهجمة ثقافية على كأن ثورة المعلومات عملت ب)  2004، العمر

إلى فضاء واسع فضاع ثقافيا، وبات  ثه المحلي والقومي، لقد خطفتهابداية تطلعه لتر
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 مجتمعه،غنيا في معارفه األجنبية، فأصبح غريبا ثقافيا عن  ثه، وأمسىافي تر اًفقير
يحلمون في الحصـول   ألنهم ثقافة مجتمعهمغير قادرين على االنصهار في  شبابفال

  .عن النظام القيمي الذي سمح بتطويرها ت العلم والتكنولوجيا منفصلةاعلى إنجاز
وعلى الرغم من التحول الكبير في سياسات التعليم في دولة اإلمـارات العربيـة   
والتي تضمنت إيجابيات تتمثل في تطوير طرق التعليم، وتحديث وسائله، واالسـتعانة  
بمصادر التعلم المتنوعة التي تتصدرها المصادر اإللكترونية والشبكة العالميـة، إال أن  

د، خاصة فيما يتصل بالمحافظة على الهوية الوطنيـة  آثارها السلبية ال تخفى على أح
واللغة العربية والتماسك االجتماعي وتقدير الخصوصية التاريخية والتراثية، والتمسك 
بالقيم والتقاليد اإلسالمية، فقد بدأت هذه القيم تتراجع تراجعا واضـحا فـي السـياقات    

لقد . فظ لها مكانتها وتماسكهاالتعليمية المختلفة، رغم بعض الجهود التي تحاول أن تح
نتج عما يسمى بعولمة التعليم في المجتمعات العربية، وغيرها من المجتمعات النامية، 

للعناصر الجوهرية التي تشكل هويـة المتعلمـين وخصوصـيتهم    " انسحاب حضاري"
  ). 2008؛ منصور، 2009النجار، (التاريخية والقومية واإلنسانية 
ة ليست بمنأى عن هذه المهددات الثقافية، بـل إن النمـو   ودولة اإلمارات العربي

االقتصادي الهائل الذي تشهده الدولة، واالنفتاح الكبير على العالم اآلخـر، والنسـبة   
المتزايدة لألجانب الذين باتوا يتقلدون مناصب مهمة سواء على الصعيد التعليمي أو 

التجارية الكبـرى أو فـي   في المجال االقتصادي المتمثل في الشركات والمؤسسات 
كل ذلك يشكل عوامل ضغط داخليـة قويـة    -البنوك والمراكز االستثمارية المختلفة

على الثقافة المحلية، باإلضافة إلى العوامل الخارجية األخرى نحـو اعتمـاد اللغـة    
وعلى الرغم مـن أن  . اإلنجليزية لغة للتعليم والتعامل الرسمي والتجاري في الدولة

لتصريحات الرسمية تؤكد حرص الدولة على اللغة العربية إال أن ترجمة كثيراً من ا
بل إن المرء ليفاجأ بكثير من الوقائع . هذا الحرص إلى واقع لم ير النور حتى اليوم

التي تقع في الدولة وتظهر تجنيا واضحا على اللغة العربّية من غير أن يكون هناك 
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وال يقتصر هذا ). 2005مطر، ( هاتستحقرد فعل واضح يحفظ للعربية مكانتها التي 
التوجه إلى اللغة اإلنجليزية على المؤسسات الرسمية والخاصة منها، بل إنه أصـبح  
يتسرب إلى عامة الناس، فعدد األسر التي تتجه نحو المدارس والجامعات الخاصـة  
يزداد ازديادا ملحوظا، خاصة في السنوات األخيرة، وحين يسألون عن سبب ذلـك،  

وعلى الرغم من أن كثيرين . من أجل تعلم اللغة اإلنجليزية"اإلجابة األولى هي  فإن
من أولياء األمور يظهرون حرصهم واهتمامهم باللغة العربية إال أنهم يرون أن اللغة 
العربية ال تقدم إلى أبنائهم بالمستوى الذي تتقدم فيه اللغة اإلنجليزية، وهم يجمعـون  

تجذب المتعلمين من كل األعمار ألسباب كثيرة منها طبيعة  على أن اللغة اإلنجليزية
المنهج وبساطته وجاذبية الكتاب، وطريقة التدريس، ووجود روافد كثيرة من وسائل 
التّعليم المختلفة التي تجعل المتعلم يستمتع وهو يتعلم، فـي مقابـل شـعور بالملـل     

  ). 2009النجار، ( والصعوبة وعدم الجدوى حين يكون الحديث عن اللغة العربية
ن الثورة التكنولوجية قد أسست لمعظـم التحـوالت   أإلى ) 2009، عابد(ويشير 

) الثقافيـة (والتغيرات في عالمنا المعاصر فـي المجـاالت االجتماعيـة والفكريـة     
واالقتصادية والسياسية، وهي التي جعلت العالم أكثر اندماجا، وجعلـت التحـوالت   

ـ  ردات سريعة ومذهلة في سرعتها، كما ساهمت في انتقاء المفاهيم والقناعات والمف
واألذواق فيما بين الثقافات والحضارات، وهي التي نقلت العالم من مرحلة الحداثـة  

ولقد أوجـدت الحواسـيب   .  إلى ما بعد الحداثة، وبالتالي دخوله إلى عصر العولمة
واالنترنت عالما إلكترونيا يتجاوز العالم الواقعي، وهي تشكل نـوع مـن االنتمـاء    

هذه االنتماء الكوني . والتأثير والتفاعل المستمر معها الكوني الجديد من خالل التأثر
هو مصدر تنميط األذواق والتفضيالت والتوجهات، من خـالل مفاهيمهـا ولغتهـا    
ومصطلحاتها وآرائها ورموزها، فعلى سبيل المثال فإن ألعاب برامج الحاسوب تعتمد 

وتعلي من شأن على صور ورموز ودالالت تنمي الثقافة الغربية، كما تفيض بالعنف 
القوة، ومن قيم االستهالك والروح الفردية، كذلك الحـال بالنسـبة لمواقـع شـبكة     
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. )2005؛ أبو لبـدة،   2002، سمير(االنترنت التي تنشر الصور واألفالم اإلباحية 
وفي هذا اإلطار يجب التنويه لتأثير المحطات الفضائية على قيم الشباب حيث تعمل 

 سلبية تأثيرات التي لهاواآلراء والمواقف  ج القيم واألفكارهذه الفضائيات على تروي
ها على سبيل ومن. )2013المصري، (  على قيم وسلوكيات وأخالق وثقافة المجتمع

الفردية والقسوة والعنف والتعصب والعدوانية والخيانة والسـرقة والخـداع،   : المثال
لجوانـب  لمرار تـروج باسـت   وخاصة األجنبية منهـا   تبعض هذه الفضائياوأن 

الشـافعي،  ( كإقامة عالقات جنسية غير مشروعة بين شـباب الجنسـين   االنحاللية
تتعارض مع  القنواتتلك  فيأن معظم الموضوعات المقدمة ب ويمكن القول، )2006

      .الدول العربية في والثقافية القيم االجتماعية والدينية
سـواء فـي دولـة    الصـعب   نه منإلى أ من اإلشارة هنا بدَّوفي المحصلة ال 

هـذا   عن العولمة الثقافية فـي  نفسهاعزل تأن  اإلمارات العربية أو أية دولة أخرى
ولهذا البد من  ،بال سيطرة عليها مشاكلهافي  ةمغلق وتقف جزء منه، هيالعالم الذي 
لمواجهة التيارات الفكرية والوافدة من الخارج  للشباب ولألجيال القادمة اإلعداد الجيد
لذلك . يتالءم منها مع قيمنا وعقائدنا وتقاليدنا اإليجابية، وما هو غير ذلك وتفحص ما
مضاعفا في تأكيد الهويـة   وخصوصا تربية المواطنة الصالحة التربية سيكون دور

ن تغيرات ثقافيـة  م لما يجري في العالم المناهج الدراسيةالوطنية وإعطاء حيز في 
األسـرة،  –المجتمعيـة  تعزيز دور المؤسسـات  من خالل ولن يتم ذلك إال  ،خطيرة

المقومـات التـي    وتدعيمها بكـل  -والمدرسة والمسجد والجامعة واإلعالم وغيرها
وتعد فئة الشباب من أكثر الفئات التي يمكن أن تنسـاق   .تمكنها من أداء ذلك الدور
االنترنت، الفضـائيات،  (الحديثة  االتصالي تقدمها وسائل وراء القيم والسلوكيات الت
وذلك لكونهم يتطلعون إلى معرفة ما يجرى في العـالم  ) مواقع التواصل االجتماعي

 كبيـرة  العادات والخروج عن المألوف بما قد يشكل خطورة وإتباعومحاولة التقليد 
الشـباب   سـيما ال )2013المصـري،  ( المجتمعات العربية واإلسـالمية أفراد على 
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 مسئوليات تفوق الكثير من مسئوليات الشباب العربي ماإلماراتي الذي يقع على كاهله
، نظراً لحاجة المجتمع اإلماراتي إلى الحفاظ على عاداته وتراثه في األقطار األخرى

ومعتقداته وقيمه التي تشبث بها منذ مئات السنين والتي تأثرت باألعداد الضخمة من 
 يستوجب ضـرورة تـوفير كافـة السـبل     ، مما)2007المطوع، (  فدةالعمالة الوا

وحمايتها من االندثار والضياع مـن خـالل تكـاتف     للمحافظة على القيم والعادات
  .الشباب وترسيخ هذه القيم في نفوسالجهود لكافة المؤسسات المجتمعية لتعزيز القيم 

  
  )الديموغرافيالمواطنة والخطر قيم (المهددات الديموغرافية : ثانياً

دولـة   دول الخليج العربي بشكل عام وفي يبرز الخلل في التركيبة السكانية في
أعداد السكان من الجنسـيات الوافـدة   بسبب ارتفاع  بشكل خاص العربية اإلمارات

، الجهات المختصة فـي الدولـة  اهتمام  أثار أكبر من المواطنين، األمر الذي بنسب
 من حجم السكان في الدولة%  87ن إلى أكثر من خاصة عندما تصل نسبة الوافديو
وقد تضاعف عدد سـكان اإلمـارات العربيـة    . )2009الخريف، ؛2010غباش، (

 8.2إلـى   2005مليون نسمة في عام  4.1، إذ ارتفع من في الفترة األخيرة المتحدة
نسمة، فيما بلغ عـدد    950000، وبلغ عدد المواطنين  2010مليون نسمة في عام 

،  )2012المركز الوطني لإلحصـاء،  (  )13 : 1(بنسبة  نسمة، 7300000الوافدين 
ويمكن القول بأنه بال شك أن لهذا العدد الضخم من العمالة الوافدة تـأثيرات سـلبية   

 .على الوضع األمني وعلى االستقرار االجتماعي واالقتصادي لألفراد في المجتمـع 
لي في دولة اإلمارات وضعاً مهدداً ومقلقـاً، إذ  وتمثل العمالة الوافدة في الوقت الحا

تطورت نسبة العمالة الوافدة بمعدالت كبيرة جدا خالل العقود الخمـس الماضـية،   
ولطالما أثارت هذه النسب المرتفعة قلقاً متزايداً لدى سـلطات   ).2013المشهداني، (

ية المترتبة الدولة التي تعرضت لضغط متصاعد جراء العديد من المشكالت االجتماع
على زيادة العمالة الوافدة، والتي يمكن إرجاعها إلى عوامل اقتصادية، مثـل تـدني   
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األجور وثباتها لمواطني الدولة، والمصحوبة بارتفاع مطرد بارتفاع األسعار، وغالء 
ونتيجة لذلك، لم تعد الدولة في اإلمارات العربية . المعيشة في مختلف مناطق الدولة

العمالة الوافدة على أنها مجرد قضية اقتصادية واجتماعية وحسب، تنظر إلى قضية 
بل أصبحت تعد قضية أمن قومي، حيث أصبحت لهذه المعضلة تـداعيات سياسـية   
وأمنية واجتماعية وثقافية ودينية من شأنها أن تعرقل عملية تعزيز الهوية الوطنيـة  

دول الخليج الة الوافدة في  ومن المهددات األمنية للعم). 2009الصباح، " (اإلماراتية
و ) 2011، العتيبـي (و ) 2007الزهرانـي،  (هو ما أشارت إلية دراسـة   العربي

هو إحداث ضغوط كبيرة على عمل المؤسسات األمنية، وقضـية  ) 2008الفخري، (
  . حفظ األمن الداخلي في الدولة

مستوى الثقافي وتتعدد المهددات األمنية للعمالة الوافدة على قيم المواطنة، فعلى ال
تؤثر العمالة الوافدة تأثيراً خطيراً على ثقافة المجتمع وقيمه وعاداته، ويتمثل ذلك في 
تأثيرها على النسق القيمي في المجتمع، وشيوع المفردات األجنبية في اللغة والقـيم  

وعلى المستوى االجتماعي تؤثر العمالة  ).2007وطفة، (الدخيلة على الثقافة المحلية 
فدة على قيم المواطنة من حيث أن العمالة الوافدة لها أنماط من السلوك والعادات الوا

المشاكل االجتماعية الكثيرة والمتنوعـة  ومن . والتقاليد والقيم المغايرة للمجتمع األم
وسلوكه االجتماعي، هو على أفراد المجتمع  تؤثروالتي  ترافق العمالة الوافدة التي 
وثقافاتها مما يساهم في  تتمايز دياناتها وعاداتها وتقاليدها الوافدةالعمالة  من اًكثير أن

أنماط مستحدثة مـن الجـرائم غيـر    وارتكاب  ،تفاقم معدالت الجريمة بين صفوفهم
  ).2005؛ العليمي، 2007الزهراني، (مألوفة في المجتمع 

يمكن القول بأن خطورة التركيبة السكانية في دول مجلـس   ،سبقما وبناًء على 
اإلمارات بشكل خاص ليس في تأثيرها علـى جوانـب    ةالتعاون الخليجي وفي دول

المواطنة وقيمها وحقوقها فحسب، وإنما يمتد إلى جوانب الهوية الوطنية، فضال عما 
ياسية، والتطـورات  تشكله من تهديد لسيادة الدولة الوطنية التي تخطت البنية الجيوس
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الكبـرى، والشـركات متعـددة     االقتصـادية االتصال والنقل، وبروز التكتالت  يف
والجماعات المخالفة الجنسيات، فضال عن ظهور المنظمات والهيئات غير الحكومية، 

للدولة ومقاومة سلطتها، وزيادة الجماعات واألشخاص الباحثين عن المكاسب المادية 
والمخالفة لقانون الدولـة وأنظمتهـا، وعصـابات تجـارة      السريعة غير المشروعة

المخدرات وترويجها، وتجارة األسلحة والعتاد وغيرها من العصابات المتخصصـة  
   .في السطو المسلح وعمليات االختطاف

ؤدي إلـى تقـويض   قد يهذه المهددات  توافر مثل بأن) 2010غباش، (وتشير 
القات القوى لمصلحة التنظيمات العالمية، سلطة الدولة الوطنية وذلك بسبب انقالب ع

هويتهم في  األفرادة الذي يؤدي بصورة مباشرة إلى فقدان وفقدان الدولة لمعنى السياد
حال حدوث كوارث أو تطورات سياسية عالمية غير متوقعة، أو في حـال بـروز   

  .مشاكل داخلية قد تثير هذه العرقيات المختلفة
  
  لقيم المواطنة المهددات االقتصادية: ثالثاً

عدم التوازن في التنظـيم القيمـي    لقيم المواطنة من االقتصاديةتنشأ المهددات 
للمجتمع كنتيجة طبيعية للتغيرات السريعة والمتباينة، حيث يحدث تغّير في ترتيـب  

فقد تسيطر القـيم الماديـة علـى    . لسلوكهم القيم بالنسبة لألفراد وأهميتها كموجهات
األفراد أو تحتل مكانة اجتماعية أعلى من السابق فـي سـلم القـيم    سلوك كثير من 

أن التغيرات االقتصـادية السـريعة والمتالحقـة    ) 2008زيدان، (ويرى  .المركزية
 وانتشـار ، االجتماعية في المجتمع بعض القيمفي تحول  تأسهمقد  األسعاروغالء 

طرة القيم الماديـة علـى   سيبأن ) 2004السيد، (أشار و .القيم المادية واالستهالكية
للحصول على الثروة والنفوذ والمراكز االجتماعية الهامة في المجتمع  األفراد تدفعهم
وهذا بدوره يؤثر فـي النـواحي    ،ر عن المصدر والوسيلة لتحقيق ذلكبصرف النظ
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الروحية واألخالقية مما يتعارض مع قيم المجتمع المركزية مثل األمانـة والعدالـة   
 .من القيم المهمة ألفراد المجتمعص والسعي للنجاح وغيرها وتكافؤ الفر

كما أن تطبيق اقتصاد السوق في عصر العولمة أدى إلى انعكاسات خطيرة على 
فـي  في معظم بلدان العالم الثالث والسـيما  والسياسية،  األنظمة االجتماعية والثقافية

سبة الفقر من خـالل  تتجلى هذه االنعكاسات في زيادة حجم وندول الوطن العربي، 
ارتفاع األسعار وتقليص الدعم للسلع األساسية إضافة إلى التقسيم الطبقي للمجتمـع،  
وذلك بوجود فئة ذات نفوذ اقتصادي وهي الطبقة العليا، وانحسار الطبقة الوسـطى  

وانسحاب الدولة وانحسار مساهمتها في الضمان والحماية  الفقيرةوزيادة حجم الطبقة 
وخاصة في مجال الصحة والتعليم، األمر الذي أدى في كثير من األحيان االجتماعية 

ليصبح التعليم مقصوراً على مقاعد الدراسة  لترك يرة الفق اضطرار أبناء الطبقةإلى 
الفئة الغنية في المجتمع، كما اتجهت الحكومات المعاصرة إلى خصخصة العديد من 

وغيرها الكثير مما انعكس على شريحة المرافق والخدمات كاالتصاالت والكهرباء، 
دولـة   وفي) 2003ويحات، الش(  الشباب في المجتمع فزادت البطالة بجميع أشكالها

تظهر المهددات االقتصادية لقيم المواطنة من خالل تزايـد  اإلمارات العربية المتحدة 
 نسبة البطالة بين مواطني معظم إمارات الدولة، والتي وصلت في بعضها إلى نسب

%  3م، وارتفعـت إلـى   2001عام %  2.1غير مسبوقة، حيث بلغت نسبة البطالة 
كما  ).2013المشهداني، (م 2012عام % 3.8م، إلى أن وصلت إلى نحو 2004عام 

 خريجي الجامعات والمعاهد والكليات التطبيقية والتي جاءت نتيجـة أن مشكلة بطالة 
حـد  أ والتي تعد من دة الرخيصة، ، وعلى رأسها العمالة الوافلمجموعة من األسباب

 .بعض الظواهر السلبية في المجتمعلظهور  ةالرئيس األسباب

وقد شكلت البطالة قاسماً مشتركاً أعظم بين العوامل التي تقـود إلـى السـلوك    
تشـير بعـض   ، حيث وسواء كان ذلك بالطريق المباشر أو غير المباشر المنحرف،
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تحتوي على بذور االنحراف السلوكي بذاتها ألنها الدارسات التطبيقية إلى أن البطالة 
 :) 2006الجبارة، ( تتضمن العناصر االنحرافية التالية في طبيعتها وفي مضمونها

 .وتقلبها زمنيا ومكانياً عن العمل عدم استقرار العالقات االجتماعية للعاطل .1

 .عملالعاطلين عن التحلل أساليب الرقابة وموانع الجريمة الذاتية في داخل  .2

 تركز عوامل الضياع وعدم التأكد وعدم االستقرار، ومن ثم طغيان شعور .3

 .واإلحباط بالنسبة للعاطل، خيبة األمل .4

بالوحـدة   موقيمه السائدة نتيجة شـعوره  مجتمعهمعن عن العمل  ينابتعاد العاطل .5
وهذه كلها عوامل تؤدي تحت ظروف معينة إلى ارتكاب السـلوك   والعزلة والنبذ

 .المنحرف

  
  : ةالسياسي المهددات: رابعاً

يعاني قطاع واسع من الشباب من حالة الهامشية وضعف المشاركة الواعية من 
عن  وإبعادهملتحجيمهم  اقبلهم في صنع أحداث مجتمعهم في حاضره ومستقبله؛ نظر

. بخيبة أمل ومزيد من اإلحبـاط  المشاركة في مسيرة مجتمعاتهم، أدى إلى شعورهم
سمي هناك عزوف والمباالة وانخفاض في معـدالت المشـاركة   فعلى المستوى الر

واتسمت عالقة الشباب مع هذه الحكومات بأنها عالقة مبتورة في معظـم  . السياسية
األحيان، ولم تحاول هذه الحكومات أن تنمي لدى الشباب وعيا حقيقيا بالواقع الـذي  

إزاء هذا الواقـع راح  و. يعيشونه ومن ثم بالدور الذي  يتعين عليهم أن يضطلعوا به
الشباب يتلقى ثقافته ويجمع معلوماته مما يجري عالميا وحتى محليا مـن مصـادر   

بات والتشتت والصـراع فهـم ال يعرفـون مـن     امتعددة، مما أوقعهم في االضطر
  ) 2004 ،كنعان(يصدقون وبمن يثقون 

السبب تغييب الشباب عن المشاركة السياسية هو بأن ) 2014السليحات، (ويذكر 
وهـذا مـا توقعتـه     ،في انفجار الربيع العربي الذي أطاح بعدد من األنظمة العربية
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ة في فرنسا واشـترك فيهـا   يالدراسة التي أجراها المعهد الدولي للدراسات المستقبل
ثالثمائة عالم وخبير وقد توقعت أن هناك صراعا قادما بين ذوي الشعر األسود وهم 

وهم الشيوخ في التسعينيات من القرن الماضي بسـبب  الشباب وذوو الشعر األبيض 
من جراء كبحهم عن اإلبداع والتـأثير فـي    اإلحباط الشديد الذي سيشعر به الشباب

قد ساهمت وسائل اإلعالم في تعزيـز الصـراع   وعلى صعيد آخر ف. صناعة القرار
غربيـة  القيمي لدى الشباب فهي تقدم ازدواجية المعايير في السياسة األمريكيـة وال 

عموما ففي الوقت الذي تّدعي فيه أنها تنشر وتحمي الحرية والديمقراطية والعدالـة،  
  ).2010أبو لبدة، (ة فإنها تمارس غرس الكبت والحصار والضغط على البالد العربي

وفي هذا السياق فإن الحديث عن المشاركة السياسية الفاعلة ال يتم إال في نطاق 
نية حديثة، تبدو لمواطنيها من الـداخل دولـة حـق    مجتمع مدني حديث، ودولة وط

وقانون ال دولة حزب أو نخبة أو فئة أو طبقة، ألن األولى تتيح المشاركة السياسـية  
للجميع، أما في الحالة الثانية فتجعل المشاركة السياسية مقتصرة على أعضاء الحزب 

ي يعمق الفجوة بـين  أو النخبة السياسية، وتستثني اآلخرين من المشاركة، األمر الذ
  ) 2005المال، (األفراد والسلطة الحاكمة 

ورغم كل محاسن المشاركة السياسية إال أنها في الواقع تشـهد أزمـة تـرتبط    
بالتخلف السياسي، حيث يتم توجيه المواطنين نحو ممارسة المشاركة السياسية بنوع 

فيها ميـل القيـادات   من االختالل، كما نجدها إما مشاركة منعدمة أو شكلية، يتسبب 
السياسية إلى تركيز السلطة وقبضتها، وإقامة نظم تسلطية وتقيد مشاركة المـواطنين  

  )2003وهبان، (في الحياة السياسية 
بأن منطقة الخليج العربي  شـهدت  )  2012الشهراني، (وعلى صعيد آخر يشير 

اإليرانيـة،   - قيـة الحرب العرا: العديد من الحروب واألزمات السياسية المتتالية، مثل
التي استمرت قرابة عقد من الزمان، واالحتالل العراقي لدولة الكويـت، ثـم حـرب    

التي انتهت  2003تحرير الكويت، والحرب األمريكية البريطانية على العراق في عام 
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بإطاحة نظام الرئيس الراحل صدام حسين وتفكيك أجهزة الدولة العراقية ومؤسساتها، 
بحرين، وكل حدث من هذه األحداث يتضمن العديـد مـن األسـباب    وأخيراً أحداث ال

  .والحيثيات والتي تعد كمهددات لالستقرار السياسي لدول مجلس التعاون الخليجي
  
  ةاالجتماعي المهددات: خامساً

تغيرات اجتماعية واضحة المعالم خـالل  ارات العربية المتحدة مجتمع اإلم شهد
ومـن     ،يمر بها مجتمع من المجتمعات البشـرية  أنقل العقود الخمس الماضية، 

تسخير عائدات النفط المالية  ةالسريع اتالتغير في إحداث هذه تمأسهالعوامل التي 
تحول المجتمع نحو دولة الرفاهية من خالل تقـديم  ل على والعم ةالتنميومشروعات 

باء والماء الصحة أو المواصالت أو الكهر خدمات متعددة سواء في مجال التعليم أو
وتأكيد رعاية األسرة والطفولة،  للمواطنينأو الطرق وغيرها مع توفير فرص عمل 

وزارات الـدول  والمختلفة التي تقـدمها مؤسسـات    البرامجوالشيخوخة من خالل 
الطفرة االقتصادية وما واكبهـا مـن تطـورات     إن هذه. )2010غباش، ( المختلفة

أسـهمت فـي   و ،االجتماعية بشكل واضـح ظومة القيم وتغيرات عديدة أثرت في من
عملية التغير االجتماعي سواء من حيث عدد السكان أو عدد العـاملين أو متوسـط   

ما يؤثر في المجتمع، سواء من ناحية القـيم أو  معدد المتعلمين  ازديادودخل الفرد، 
). 2005 ،أسعد وشراب( بروز مشكالت ناجمة عن تلك العوامل مجتمعة أو منفردة

ولعل االتجاه نحو  عام قد أسهمت تلك التغيرات في بروز مشكالت اجتماعية،بشكل 
نتيجة العديـد مـن العوامـل    األسرة النووية التحول من األسرة الكبيرة الممتدة إلى 

ذكر وت .االجتماعية والثقافية واالقتصادية نجم عنها العديد من المشكالت االجتماعية
تهديداً أمنيا للسالم المجتمعي واألمن  تشكل يةالمخاطر االجتماعبأن ) 2011جرار، (

وخاصة في مجاالت التمكين االقتصادي واالجتماعي والتربوي والسياسي،  اإلنساني
صة في مجاالت الحقوق لمواطنة واالنتماء االجتماعي وخامما ينعكس سلباً على قيم ا
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جتماعي ويشيع االجتماعية والسياسية والتشريعية للمواطن، مما يضعف االندماج اال
  .قيم عدم االنضباط والخروج على القانون والشعور بالعدائية

التغير في أي مجتمع يكون أسرع في الجوانب المادية  وتجدر اإلشارة هنا، بأن
، اإلسـكان التكنولوجيا، النقل، "عناصر المادية الأن  حيث، األخرىعنه في الجوانب 

القـيم،  "تتغير على نحو سريع جداً، في حين أن عناصر الثقافة الالماديـة   "وغيرها
الضـرورية   األسـاليب التي تشكل  "، وغيرهاالقوانينالمعايير، العادات، األعراف، 

ما  بطيءلى نحو لمادية تتغير عالالزمة للتالؤم والتوافق مع التغيرات في الجوانب ا
ة، وهنا تنشأ في المجتمع حالة مـن عـدم   يؤدي إلى حدوث ما يسمى بالهوة الثقافي

قـيم وعـادات    السطححيث تبرز إلى " صراع القيم" االستقرار القيمي أو ما يسمى 
وزحزحة القيم والعادات والتقاليد القديمة التي ال وأعراف جديدة تحاول فرض نفسها 

    .تستسلم بسهولة بل تحاول الصمود في وجه كل ما هو جديد
دوراً  هاماً في  في المجتمعمؤسسات التنشئة االجتماعية  تؤديومن جانب آخر 

توجيه أفراد المجتمع سلوكياً وقيمياً، وبمقدار ما يكون هذا التوجيه متكامال ومتناسقا 
يكون ذا  ومتناقضاً ضعيفاًبقدر ما ينعكس على الفرد بشكل إيجابي، وبمقدار ما يكون 

التأكيد على أهمية وسـائط التنشـئة   على الفرد والمجتمع، ومن هنا يأتي  سلبيأثر 
االجتماعية في تكوين اتجاهات الفرد القيمية وحمايته من األزمات القيمية والمهددات 

أن الشباب العربي  )2007؛ أبو شاور، 2004خليفة، (وفي هذا الصدد يؤكد  .القيمية
وفي متنافسة  عموما يتعرض لعملية تنشئة اجتماعية تختلط فيها توجيهات وتوجهات

بعض األحيان متناقضة ومتصارعة، ومما يزيد المشكلة تعقيدا شعور الشباب بـأن  
األسرة كمؤسسة تربوية واجتماعية لم تعد في كثير من األحيان قادرة علـى تنشـئة   
الشباب اجتماعيا وتربويا وتأهيلهم للقيام بأدوارهم وتحمل مسؤولياتهم في الحياة، وقد 

 الشباب حالة من االزدواجية والتنـاقض والضـبابية،  أدى هذا الواقع إلى أن يعيش 
 التي تتسم بالحيرة والتردد في كثير من األوقـات،  فانعكس هذا الواقع على سلوكياته 
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بين واقعهم المليء بالضوابط االجتماعيـة  يعيش في حالة من الجدل والمقارنة  فهو
 يباحلم الغربي الذي وكلها تقف حائال دون تحقيق ما يتمنونه، وواقع الشباب في العا

صراع بين قيمه وأهدافه ال منيعيش حالة  العربي أصبح الشباب، حيث لهم كل شيء
 األمر الذي أدى إلى سـيادة  ،الخاصة، وقيم وأهداف المجتمع الذي يعيش في إطاره

القيم المادية والسلبية والالمباالة والالمعيارية، وضعف الموجهات السلوكية والفكرية، 
، وعدم الصدق واألمانة في التعامـل، والتبعيـة فـي    العمل المفيدبة في وعدم الرغ

  .السلوك واألفعال إلى كل ما هو غربي
  

3.2 Õç×ŠÖ^e<^ãjÎøÂæ<ÜéÏÖ]  
  

وعالقتها بتحديد سـلوك األفـراد    عني الكثير من علماء االجتماع بدراسة القيم
 في تحليل السـلوك االجتمـاعي   ودراسة أهمية القيم، وأفعالهم في المواقف المختلفة

، "إميـل دوركـايم  " :عند كثير من العلماء، أمثالهذه العناية مثل ، حيث نجد لألفراد
 إبـراز  علـى في دراساتهم  ركزواالذين  ،" روبرت ميرتون"، و"تالكوت بارسونز"و

 Guy" جي روشـير "ويؤكد العالم  .الجانب المعنوي كمدخل إنساني لدراسة السلوك

Rocher نواحي التماثل بين الوجود السلوكي والقيمي، فالقيم بالنسبة إليه هـي   على
جي " التي تحدد إطار الفعل كشيء مثالي مرغوب فيه، وبذلك فالقيم على حد تعبير 

ويستدل من . (Rocher, 1970)تضاهي الوجود الحقيقي للسلوك واألفعال " روشير
ة مثالية فإنها ليست أقل واقعية من ذلك على أن القيم تماثل السلوك، وإذا كانت القيم

السلوك أو من األفعال التي تتجسد فيه وتعبر عنها، حيث تؤثر القيم في السلوك التي 
تتجسد فيها وتعبر عنها، حيث تتعمق القيم في السلوك وتتجسد فيه بطريقة قد تتجاوز 

ق فـي  للقيم، والموث  Morisse" موريس"ويؤكد ذلك تعريف العالم . حدود رمزيتها
التوجـه أو السـلوك   : القيم بأنها "  موريس"حيث يعرف ) 2010نوصير، (دراسة 

وضمن هذا السياق . المفضل والمرغوب بين عدد من التوجهات أو الخيارات المتاحة
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أن القيمة هي المعتقد الذي  (Allport & Vernon, 1961)" البورت وفيرنون"يرى 
" البـورت وفيرنـون  "ه، وعلى ذلك قـام  يسلك اإلنسان لمقتضاه السلوك الذي يفضل

بدراسة من أشهر الدراسات في هذا المجال، إذ قاما بتطبيق مقياس للقيم على عينـة  
امرأة ، وأكدت نتائج دراستهما علـى أن هنـاك    1592رجال و  1163تتكون من 

تأثيرا واضحا للمجتمع والجنس وطبيعة المهنة في فهم القيمة والتمسك بالسلوك الدال 
ها، وأن هناك فروق دالة إحصائيا بين النساء والرجال في النمط ألقيمي السـائد  علي

بينهما، حيث ترتفع القيم االجتماعية والدينية عند النساء، وتنخفض هذه القـيم لـدى   
  .الرجال، بينما ترتفع لدى الرجال القيم االقتصادية والسياسية

و " النسق القيمـي "مفهومي  العالقة بين القيم والسلوك إلى حولوتجدر اإلشارة 
شير مفهوم النسق القيمي إلى  المعايير التي يتبناهـا أفـراد   ، حيث ي"التوجيه القيمي"

المجتمع كموجهات لسلوكهم، أو هي مجموعة المبادئ التي تساعد الفرد واألفعـال  
المجتمعية في إطار التقاليد على االرتباط بهوية المجتمع، والتي تقوم بدور أساسـي  

تنظيم العالقات بين األفراد بطريقة تتضمن التوازن والوحدة، كما أنهـا تحقـق   في 
عبـد  ( التماسك وتمنح الفعل االجتماعي شكال وتعطيه معنى ضمن إطار المجتمـع 

عبارة عن  بأنهالنسق القيمي ) 2008التابعي، (ويعرف . )2005المعطي والهواري، 
لدينامية الصريحة أو الضمنية يحدد نموذج منتظم ومتكامل من التصورات والمفاهيم ا

ما هو مرغوب فيه اجتماعيا، ويؤثر فـي تحديـد األهـداف والطـرق والوسـائل      
واألساليب الخاصة بالفعل في جماعة والطرق واألساليب والوسائل الخاصة بالفعـل  
في جماعة أو مجتمع ما، وتتجسد مظاهره فـي اتجاهـات األفـراد والجماعـات،     

ورموزهم االجتماعيـة ويـرتبط   . مثلهم ومعتقداتهم ومعاييرهموأنماطهم السلوكية و
"  التوجيـه القيمـي  "أما مفهوم  .ببقية مكونات البناء االجتماعي يؤثر فيها ويتأثر بها

فيشير إلى قيمة ترتبط بالفرد، وتؤثر بشكل مباشر على سلوكه وأفعالـه، وقـد تـم    
ن التوجيه القيمي يركـز علـى   على أساس أ" القيمة"و " التوجيه القيمي"التمييز بين 
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، وبذلك يمكن القول بأن أعضاء )2009غيث، (الفرد، بينما تشير القيمة إلى الجماعة 
جماعة معينة يشتركون في قيمة ما، ولكن إذا أشير إلى قيمة ترتبط بشخص معـين  

مصـطلح التوجيـه    من الجماعة، أو وجهة نظره بدال من الجماعة ككل، فيسـتخدم 
  .المعنى يمكن التفريق بين التوجيه القيمي والقيمةالقيمي، وبهذا 

  
4.2 æ<íß]ç¹]<ÜéÎ<l]‚ãÚe<^ãjÎøÂÍ†vß¹]<Õç×ŠÖ^  

  

 ،والسلوك المنحرفقيم المواطنة مهددات قبل البدء في التعرف على العالقة بين 
 "السلوك المشكل" اإلشارة إلى تعريفكذلك يجب توضيح مفهوم السلوك المنحرف، و

أساسية بين السلوك المشكل والسلوك المنحرف، فالسلوك المشكل  اًفروقإذ أن هناك 
هو بداية للسلوك المنحرف، ذلك أن السلوك المشكل هو تصرف اجتماعي مرفوض 

مع السلوك السوي الذي يقـره المجتمـع ويثمنـه     يتعارضوغير مرغوب فيه ألنه 
لمجتمع، ويجسـد السـلوك   األفراد وتؤكده القواعد السلوكية واألخالقية التي يقبلها ا

 فـي المجتمـع   مع القيم والسلوك السوي السـائد سلوكيات تتقاطع المشكل في عدة 
ت التـي  والسلوكيا ،واإلتكالية والكذب والنميمة والنفاق والتملق وغيرها ةكالالمباال

يرفضها المجتمع ويدينها، غير أن خطورة السلوك المشكل على األفراد والجماعات 
درجة من خطورة السلوك المنحرف ألن السلوك المنحرف هو أقرب والمجتمع أقل 

  .)2013البيومي، ( إلى السلوك اإلجرامي من السلوك المشكل
المـرض  "أما مفهوم السلوك المنحرف فهو كما يعرفـه ليمـرت فـي كتابـه     

 يخـرج عـن   ألنهعليه  وغضبهم أي تصرف يجلب إدانة  الناس"بأنه " االجتماعي
ووضـح  ، )م2008الحسن، ( السليمة التي يقرها ويقبلها المجتمعالقواعد والضوابط 

بالتصرف الخاطئ الذي يتنافى  وعالقته بالقيم  السلوك المنحرف )2013البيومي، (
عن القـيم   فيه خروجكل فعل أو نشاط أو تصرف   ، وأنهالمجتمع وقيممع ضوابط 

السلوك المنحرف و. ويتبناه المجتمع ايقره التي األخالقية والتربويةالوطنية والدينية و
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ويتجسد السلوك  القيم السائدة في المجتمع،يحمل في طياته عدم التوافق مع فقا لذلك و
مثل اإلخالل باآلداب العامة واإلضرار  ومنحرفةالمنحرف في عدة ممارسات خاطئة 

وتقليد المجرمين الغير والشجار مع اآلخرين وترويج اإلشاعات المغرضة،  تبممتلكا
  .مص شخصياتهم واالنحرافات الجنسية واألخالقية وغيرهاوتق

 األخالقيـة وأخيرا يمكن القول بأن السلوك المنحرف هو تصرف ينكث القواعد 
 مما يتطلب تدخل المجتمع بقيادة الدولة في الدولة ويتحدى األنظمة والقوانين المرعية

  .بوضع حد ونهاية سريعة له لكي ال يعم وينتشر في المجتمع وأجهزتها األمنية
في كون القيم  تهيئ اختيارات  المنحرف والسلوك قيم المواطنةوتتضح العالقة بين 

السلوك الصادر عنهم، وتحدد شكل االستجابات، فهي بهذا تـؤدي   معينة لألفراد، تحدد
الحديد، (إطار معياري صحيح دورا في تشكيل الشخصية الفردية، وتحديد أهدافها في  

وتحقق القيم لألفراد في المجتمع اإلحساس باألمان، وتعطي لهم الفرصة فـي  ) 2006
التعبير عن أنفسهم، بل وتساعدهم على فهم العالم المحـيط بهـم، وتوسـع إطـارهم     
المرجعي، وتوجهه نحو الخير والسلوك الحسن، وللقيم دور مهم في توجيه ميول الشباب  

اته، نحو أيديولوجية سياسية أو دينية أو اجتماعية أو اقتصـادية معينـة، فهـي    واهتمام
 االبتعاد عنالوسيلة التي من خاللها يعبر األفراد عن أنفسهم، وهي التي تساعدهم على 

، الزبـون ( لسلوكيات واالعتقادات واالتجاهات والتصورات غير المقبولـة اجتماعيـا  ا
ى تماسك أفراد المجتمع، وتحدد لهم أهداف حيـاتهم  وتعين القيم على الحفاظ عل) 2013

ومثلهم العليا ومبادئهم الثابتة والمستقرة، مما يحفظ للمجتمع التماسك والثبات الالزمـين   
  .)2006الحديد، (لممارسة حياة اجتماعية سليمة 

أزمة القـيم عنـد    فيالسياسية دوراً هاماً  أن للعوامل  ) 2004عليوة، (وتشير 
تدنى نسـبة  واهتمامهم باألمور السياسية،  قلة:  فيث تمثلت هذه العوامل الشباب حي

الشباب بالمشكالت الحياتيـة وأعبـاء المعيشـة     فانشغال. االنتخابات فيمشاركة ال
تقـع   وبالتـالي  ،األمور والقضايا السياسيةبوهمومهم الشخصية تجعلهم ال يهتمون 
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 فـي  السياسـي شباب تجاه العمـل  وأن تأثير ذلك على سلوكيات ال ،خارج اهتمامهم
حيث يشعرون بحالة من االغتراب وزيادة حدة العنـف والتطـرف    السلبياالتجاه 

حتى لـو   والمتعة وتمضية أوقات الفراغ، للعيش طرقواالنصراف نحو البحث عن 
  .المنحرفبطرق غير مشروعة مما يزداد معه السلوك  ذلك كان

  
5.2 _íß]ç¹]<ÜéÎ<Ü×Ãi<íéÛâ   

  

التربية الحديثة قضية هامة وخطيرة وهي قضية تعليم القيم، فهناك العديد تواجه 
اآلراء التي تنادي بزيادة االهتمام بمنظومة القيم باعتبارها أساس وجوهر الوجود  من

سيطرت المادة على حياة األفراد، والتي أصـبحت توجـه   أن اإلنساني خاصة بعد 
 العديد من الظواهر السـلبية فـي المجتمـع   مما أدى إلي تفشي ، اليومية ممارستهم

فنحن بحاجة إلي االهتمام بتعديل السـلوك األخالقـي وترسـيخ     ،)2003زهران، (
معايير وقيم االحترام والفضيلة والرقابة الذاتية لدى األفراد في المجتمع، فال معنـي  

العديد  لحياة األفراد بال قيم تحكم سلوكهم وتجدد مسارات تفكيرهم خاصة بعد انتشار
، وفي الوقـت الحاضـر   )2006عقل، ( من الجرائم والسلوكيات والظواهر السلبية

تسعى المؤسسات التربوية والتعليمية الحديثة إلى بناء شخصية المتعلم مـن خـالل   
 ، عملية التفكير الذي يسهم في تعديل السلوك بهدف خلق توازن في سلوكه الشخصي

م طبيعتها وخصائصها وسماتها الفاعلة في الذات وعليه فإن تعليم القيم يقوم علي فه
مرحلة الطفولة ثم تتعمق في مرحلة المراهقة ثـم   يبدأ مناإلنسانية، ألن تعليم القيم 

تستمر في الثبات أو التغير حسب ما يتعرض له الفرد من خبرات وتجارب حياتيـه  
    .)2009الجسار، ( مختلفة
ترك من تبمقدار ما و ؤديها،توظائف التي التعليم قيم المواطنة إلى ترجع أهمية و

 من تغيير وتطوير على هحدثتوما  تنعكس على أعمال الطلبة، آثار وخبرات سلوكية
شخصية الطالب وفهمه للنظام االجتماعي والسياسي في الدولة، وعلمـه  للمخـاطر   
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يجب التأكيد هنـا علـى   عامة، و المجتمعليعود بثمار هذه العملية على  المحيطة به
اختيارهـا علـى    المادة الدراسية في كتب التربية الوطنية، التي يجب اختيارأهمية 
حامد، ( لهاالدراسية المعد معيارية محددة واضحة ومعبرة عن أهداف المرحلة  أسس

مثل إلى أن كتب التربية الوطنية ت) 2006عليمات، (ومن جهة أخرى يشير ). 2003
اإلطار المكاني المتحرك الذي يحمل  ي، وهاسيةالكتساب الثقافة السيالوجه التطبيقي 

 ا لنقل ثقافـة مصدًرا رئيًس كتب التربية الوطنيةعد وت .قيم المواطنة حيه لتعلم صورة
للطالب عملية االحتكاك، والتكيف السليم معهـا،   ، مما ييسرالطلبةالمجتمع إلى وقيم 

لمقارنة بين ثقافة مجتمعه وثقافـات المجتمعـات األخـرى    ا أنها تتيحباإلضافة إلى 
). 1990اللقـاني،  ( ، لتقدير مجتمعه وثقافتهوجهودهماآلخرين  لى تجاربعلتعرف ل

وتسعى كتب التربية الوطنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلـى تنميـة قـيم    
 إحساسـه  يـق وتعم انتماء الطالب للـوطن،  تعزيز المواطنة لدى الطلبة، من خالل

 في مسهماً بدينه، متمسكاً بناء مجتمعه، في صالحةً لبنةً ليكون وإعداده فيه، بعضويته
وقد كانـت   ،والنهوض به أجل رفعته من عامالً منجزاته، على محافظاً وطنه، تنمية

مادة التربية الوطنية لفترة من الزمن تعطى فقط للصف الثالث اإلعدادي فقط، ولكن 
إعداد مادة جديدة في التربية الوطنية التربوي الذي شهدته الدولة تم  في إطار التجديد

تدرس من الصف األول االبتدائي وحتى الصف الثالـث  " بوطني اإلمارات" تعرف 
يهدف إلى تعليم الطلبة االلتزام بالسلوك اإلسـالمي القـويم   الثانوي، والمنهج الجديد 

سنا والتسامح والتعـاون والتـآخي    خاصة معاملة اآلخرين بالحسنى واحترام األكبر
وكف األذى ورد السالم وحب الخير، وتنمية روح اإلنجاز والجد واإلخـالص فـي   

ومـن أهـم    ).2014وزارة التربيـة والتعلـيم،   (أداء الواجب واحتـرام الوقـت   
 العربـي  العـالم  فـي  الدولة مكانة: الموضوعات التي تناولتها كتب التربية الوطنية

 واإلنتاج والتنمية األمر، والة الوطن، وإطاعة عن والدفاع والجهاد الريادي، ودورها
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 وتبـادل  واالتصـال  والعمـل التطـوعي،   وأهميتـه،  والحث على العمل الوطني،
   .الحديث العصر في وأهميتها المعلومات

الجهـود   تضـافر لمواطنة في نفوس الطلبـة، يتطلـب   إن غرس وتعميق قيم ا
التربوية، وهي في جميع الحاالت في حاجة إلى التكامل والتواصل المسـتمر مـع   

وفي هذا الصدد، فإن أحد أهم المشكالت التـي تواجـه    .مؤسسات المجتمع األخرى
زيـادة  المجتمعات العربية تتمثل في بناء المواطنة بمفهومها المعاصر، مما يتطلب 

، أو مـا يطلـق   للطلبةال إكساب قيم المواطنة في مج التربويدور النسق ب االهتمام
  . التي تعتبر أهم وسائل بناء المواطنة" التنشئة السياسية االجتماعية"عليه 

األهداف  ضمنإدراجها  دبمجر يتحققكما أن تعليم قيم المواطنة لدى الطلبة ال 
إجـراءات عمليـة وسـلوكية     التربوية، بل إن تحقيق األهداف يتطلب ترجمتها إلى

التي من شأنها تعزيز هذه القيم، فقد أشارت  تضمينها في المناهج والكتب الدراسيةو
في دراستها التي هدفت إلى التعرف على دور المدرسة في  )  (Judith, 2002جدث

تعزيز المواطنة لدى الطلبة، بأن المدرسة تساهم بشكل فعال في تسريع المشـاركة  
يم المواطنة إلى محتوى نظري يتضـمن قـيم   الوطنية للطلبة، عندما تستند مهمة تعل

المواطنة والمهارات العملية الالزمة لتحقيقها، بجانب توفر أجـواء حـرة للنقـاش    
  .  والحوار توفرها المدرسة

 

ومن أهم القيم التي يحب على المؤسسات التربوية والتعليمية أن تعمقهـا فـي   
  :نفوس الطلبة، ما يلي

ل واإلنصاف والتسامح وطاعة الـوالة والصـدق   وتشمل قيم العد :القيم الدينية
ينبغي على المدرسة أن تعمل علـى تأكيـد المقومـات األساسـية     حيث  .واألمانة

وان تعتني بغرس القيم واالتجاهات الدينية في نفوس الطلبة حتى  للشخصية القومية،
تتعمق بين الدين والدنيا ويتصل ماضي المجتمع بحاضرة ومستقبله في تكامل حـي  

  .القخ
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وتشمل قيم االعتزاز باالنتماء للوطن والمحافظة على مكتسـباته   :القيم الوطنية
تقدير أهمية المحافظـة علـى   وومنجزاته، احترام القوانين والتشريعات في الدولة، 

الوعي بالواجبات تجاه الوطن واالستعداد ألدائها،  تقـدير جهـود   والوحدة الوطنية، 
بـأن  ) 2002لورنس، (يذكر و .)2013الرشيدي، ( أجهزة الدولة في خدمة المجتمع

 تؤدي في المجتمع الحديث دوراً هاماً فـي تعلـيم االتجاهـات والمفـاهيم     المدرسة
المحتـوى   الطـالب والمعتقدات المتعلقة بالنظام السياسي، بحيث تعطي المدرسـة  

رتباط المتعلقة باال الطلبةوالمفاهيم التي من شأنها توسيع وصقل مشاعر  والمعلومات
هذا . تضع تأكيداً أعظم على االمتثال للقانون والسلطة ولوائح المدرسة بالوطن، كما
 وتعظـيم نحو النظام االجتماعي والسياسـي القـائم،    الطالببتوجيه  الدور الخاص

حدى الطرق التي تعمل فيها المدرسـة كمنظمـة للتنشـئة    إاحترامه، ال شك في أنه 
م واالتجاهات السياسية للطالب من خالل ممارسـتهم  العديد من القي االجتماعية لنقل

تحية العلم، وترديد النشـيد الـوطني، وتمجيـد البطـوالت،      للحياة المدرسية،مثل
 وإتبـاع احترام السلطة وطاعة القانون  الطالبيتعلم  كما.واالحتفال باألعياد الوطنية

 .النظام 

تقدير قيمة العمل الجماعي واالنخراط به، تنمية قيم : وتتضمن: القيم االجتماعية
الوعي بالعادات والتقاليد واألنظمة والقضـايا والمشـكالت   والتضامن بين األفراد، 
الوعي بضرورة االلتزام بقواعد اآلداب السليمة في التعامل مع والسائدة في المجتمع، 

افية للمجتمع والعالقات التي تربط بين اآلخرين، إدراك طبيعة النظم االجتماعية والثق
وحيث إن قيم المواطنة تدخل ضمن مبادئ حقوق اإلنسـان   ).2007سامح، (أفراده 

االجتماعية على هذه القيم ليست عملية حشو معلومات، بل هـي   فإن عملية التنشئة
 هذه القيم، والتي هي ذات صلة بواقعهم اليومي يستخدمونها  تهدف إلى تأسيس"عملية 

وبنـاء   .في مرحلة الحقة من أعمارهم على المستوى المعرفي والوجداني والسلوكي
أن المواطنة كقيمة لها مكون اجتماعي يتمثل فـي كـون   على ما سبق يمكن القول ب
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بل هو في حاجة  صبغة إنسانية اجتماعية ال يستطيع العيش بمفرده اإلنسان كائن ذو
ور واإلحساس باالنتماء، فعلى المدرسة ن يعيش وسط مجتمع يحقق فيه الشعماسة أل

وأن تخلق لهم جملة من األنشطة التي تمكنهم  الطلبةأن تنمي هذا االنتماء في نفوس 
من معرفة قضايا مجتمعهم واالهتمام بها والمساهمة في األنشطة المجتمعيـة مـن   

   .)2002لورنس، ( خالل االتصال مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية
 تعكس الشعور بالهويـة الوطنيـة واالنتمـاء    التيالقيم وتتضمن  : السياسيةالقيم 

إعداد الفرد تجاه المشاركة السياسية داخل المجتمع كالديمقراطيـة أو   فيللوطن وتساهم 
اهتمام  وتتضمن القيم السياسية، التضحيةوالجهاد، والعدل، والعمل، والطاعة، والشورى، 

   )2004الخطاب، ( المواطنينوحل مشكالت  السياسيوالعمل  السياسيالفرد بالنشاط 
الثقة وتنمية القدرة على التمسك بالحقوق المشروعة، : وتتضمن: القيم الشخصية

توظيف المعـارف والمهـارات   والتسامح فكراً وسلوكاً، وبالنفس وتحمل المسئولية، 
بـن  . (الوعي بـالحقوق الشخصـية  والحوار البناء، والمكتسبة في مواقف جديدة، 

أن تعمـل المدرسـة    رة بمكانمن الضروأنه  إلى تجدر اإلشارةو). 2004خميس، 
إذا اتخذت المدرسة  إالعلى تشكيل الشخصية على أساس ديمقراطي، وال يتأتى ذلك 

من الفرد وقدرته واستعداداته محوراً للعملية التربويـة، ويتطلـب بنـاء اإلنسـان     
نفوس الطلبـة علـى اخـتالف     عة من القيم واالتجاهات فيالعصري غرس مجمو

مستوياتهم التعليمية وتزويدهم بحصيلة من المعارف والمهارات تمكنهم من المساهمة 
اإليجابية في صنع المستقبل وتهيئة المناخ العلمي الـذي يسـاعدهم علـى البحـث     

  .)2013ي، البيوم( والتجديد واالبتكار
م التي تعمل المؤسسات التعليمية على تنميتها وتعزيزها تعد المواطنة من أهم القيو

في نفوس الطالب خاصة وأن القيم هي موجهات السلوك، وهي التـي تحـدد أنمـاط    
وفي هذا الصدد فقـد   م،السلوك للطالب وتحركه باعتباره مرجعا في الحكم على أفعاله

ومنـاهج  حول تقييم محتوى كتـب  ) 2011مرتجي ومحمود، (  أشارت نتائج دراسة
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التربية الوطنيـة بشـكل خـاص،     التربية الوطنية في المدارس والجامعات، بأن كتب
ومقررات الدراسات االجتماعية بفروعها المختلفة التاريخ والجغرافيا واللغات والـدين  

معلومات وقيم عن النظام السياسي ومؤسسـات  يجب أن تتضمن وغيرها بشكل عام، 
الدولة، والحقوق والواجبات الوطنية، واالنتماء والـوالء للـوطن، وتعزيـز الوحـدة     
الوطنية، باإلضافة إلى مفاهيم المساواة في الحقوق والواجبات، والعـدل االجتمـاعي،   

يجـب أن  مـا  ك. والتعاون والتسامح، وتقبل االختالف في اآلراء والتعددية والمشاركة
  .تعكس واقع المجتمع وآماله وتطلعاته وماضيه وحاضره ومستقبله

 تضـطلع بهـا  من المهام التـي يجـب أن   على هذا األساس يمكن القول أن و
في إطار تنمية قـيم  بكافة مستوياتها وخاصة الجامعات الرسمية  المؤسسات التعليمية

  :)2014، والزبون رة؛ العوام2014القواسمة، ( المواطنة لدى الطلبة ما يلي
 .إتاحة تكافؤ الفرص التعليمية أمام جميع أفراد المجتمع .1

 .احترام شخصية المتعلم واالعتراف بأن له قيمة في ذاته .2

 .استعداداتهم وقدراتهم حسب للنموتهيئة الفرص أمام الطلبة  .3

 المشترك وعلى التضـامن والتعـاون  التعاوني الطلبة على العمل  تعليم وتدريب .4
 .نهمفيما بي

 على تطبيق الديمقراطية في تنظيم حياتهم المشتركة ونشـاطاتهم  تشجيع الطلبة .5
 .مع اآلخرين المختلفة

إفساح المجال أمام الطلبة لممارسة المسئولية المشتركة عن طريق المشروعات  .6
  .واألعمال التطوعية في المجتمع الجماعية

ب والمدرسين ونشـاطاتهم  وتطبيقه في حياة الطالوالمساواة األخذ بمبدأ العدالة  .7
 .المؤسسة التعليمية داخل

فيما  تعزيز روح المبادرة لدى الطلبة وتقوية حسهم النقدي وإذكاء روح الحوار .8
 .بينهم
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 الثقافة التي تبرز حرية المواطن وحقه في ممارسـة حقوقـه السياسـية    تنمية .9
 .والمدنية

 واسـتعداداتهم  العقليـة طـالب  ينبغي أن يبنى على قدرات ال التعليممراعاة أن  .10
 .الفطرية للدراسة

اإلبـداعي   الناقد، والتشجيع على االبتكار والتفكير الطالب على التفكير تعويد  .11
 .والمناقشة

المختبرات العلمية التـي  القاعات والمكتبات وبتوفير  اللوجستية تهيئة الظروف .12
 .للمعارف التي يتلقونها على التطبيق العلمي الطلبة تساعد

إلى أهم قيم المواطنة التي تسعى الجامعـات  )  2010أبو حشيش، (شير كما وي
قـيم المحبـة    ،قيم المساواة :لدى الطلبة ومنها وتنميتها بجميع مكوناتها إلى تدعيمها

قيم الحداثة ، قيم الوالء واالنتماء، قيم التعاون، قيم حرية التعبير عن الرأي، والتسامح
قـيم  ، قيم الوسطية واالعتدال ، قيم الريادة واإلنجاز ،قيم العدالة والكرامة، واألصالة
قـيم االلتـزام   ، محاربة العنف المجتمعي، قيم الحوار والنقد البناء اإليجابي، السالم

  .والتوازن
 بأن )2001الشراح، (فأشار المواطنة قيم نظراً ألهمية البيئة التربوية في تنمية و

تطوير البرامج وأساليب التعلم التي تهدف إلى  عملية تبنت الغربيةمؤسسات التعليم 
وكان من بـين أهـداف التربيـة التـي      ،تحقيق الكفايات األساسية للمواطنة الفعالة
فهم النظام االجتمـاعي والتعـرف علـى    : ارتكزت عليها سياسة التعليم األمريكية

األوضاع االجتماعية غير المرغوبة بالنسبة للمجتمع من أجـل تصـحيح وتعـديل    
باإلضافة إلى احترام التباين في آراء المواطنين، وتقـدير معتقـدات   . مواطن الخلل

الدعائية المضللة  وأساليب حياة اآلخرين، ونشر الوعي بين المواطنين بشأن الوسائل
وحماية البيئة والمحافظة على موارد األمة الطبيعية، وأخيـراً  . التي تضر بالمجتمع
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ة مجاالت التنمية، وإرساء مبادئ السـالم والتعـاون   دعم مشاركة المواطنين في كاف
     .الدولي والمساهمة في  حماية الوطن عند نشوب األزمات والكوارث

وال يختلف الحال بالنسبة للدول العربية من حيث اعتبار التربية الوطنية وظيفة 
الفـرد  أساسية من وظائف التعليم األساسية؛ فالتربية الوطنية السليمة هي التي تجعل 

ورغم تباين الفلسفات التربوية في البالد العربية، . من مجتمعه وأمته يدرك أنه جزًء
إال أنها اتفقت من حيث اعتمادها على أن التربية حق لكل مواطن، وعلـى احتـرام   

رامة الفرد، وإعداده للحياة األفضل، والدعوة إلى تقديس القيم الروحية والمثل العليا ك
ى التقدم العلمي، وبث روح التفاؤل والتسامح والحث على الخير العربية، والحث عل

وقد تبنت سياسات التعليم في الـدول العربيـة   ).  2002ناصر، (اإلنسانية  ومحبة
تكوين المواطن الصالح المنتمي لبلده وأمته، فعلى لاالهتمام بتربية المواطنة والسعي 

تربية المواطن المؤمن ليكون لبنة زت المملكة العربية السعودية على ركسبيل المثال 
صالحة في بناء األمة، باإلضافة إلى تنمية إحساس الطلبة بتحديات المجتمـع فـي   
المجاالت الثقافية واالقتصادية واالجتماعية، وإعداد الطلبة لكي يكونوا قادرين علـى  

 :، ومن أهم اإلجراءات على هـذا الصـعيد  المساهمة في التغلب على هذه التحديات
  .)2005لحبيب، ا(
  .بفهم إيجابي وواقعي للنظام السياسي في مجتمعهم الطلبة تزويد .1
  .تهم في القرارات السياسيةكفي المجتمع القيم وأهمية مشار الطلبةتعليم  .2
  .لحقوقهم وواجباتهم الطلبةفهم  .3
  .للنظام التشريعي في مجتمعهم واحترام وتقدير القوانين واألنظمة الطلبةفهم  .4
  .القضايا العامة التي يعاني منها المجتمعالتعرف على  .5
  .اإليمان بالمساواة بين الرجل والمرأة .6
  .ة في النشاطات الوطنية والقوميةكمعرفة وسائل المشار .7
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االلتـزام بمبـادئ الحريـة والديمقراطيـة والعدالـة      و ،احترام دستور الدولة .8
، ةفـي المجتمـع نحـو المواطنـة الصـالح      الطلبةتوجه ، وتعزيز االجتماعية

 .االعتزاز واالنتماء والوالء لألمةو
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لقد استخدمت بعض المجتمعات وسائل تقليدية متنوعة للوقاية مـن االنحـراف   
السلوكي أبرزها القوانين الجزائية، والعقوبات والتدخل األمني، والقضائي واإلصالح 

أهميتها إال أنها لم تحل دون انتشار ظاهرة االنحراف السلوكي وكـان  العقابي، ومع 
المأخذ عليها بأنها اعتمدت على المفعول الرادع للعقوبات، وعلى تدابير ناتجة عـن  
قرارات رسمية وليس عن دراسة الواقع، وال تشكل سياسة اجتماعية عامة ذات ٌبعد 

  ).2001عمران،. (أمني شامل
يتجسـد فـي خطـط وبـرامج      أالنحرافيالوقائي ضد السلوك  الوطني والدور

لتنشـئتهم وفـق سـلوك اجتمـاعي سـليم،       األفرادومقررات دراسية موجهة نحو 
، وتنمية شعورهم باالنتماء والـوالء والواجـب،   الوطنيةوتحصينهم بالمبادئ والقيم 

عتـدال،  وصقل شخصيتهم اإلنسانية، وتأهيلها وتعويدها على االلتزام بالوسطية واال
تعاونت علـى   إذاوهذا العمل ال يمكن أن ينجح إال . والسلوك االجتماعي المسؤول

تحقيقه األسرة والمدرسة وأجهزة وسائل اإلعالم، ورعاية الشباب وكافـة الجهـات   
وهـذا  . والوطني الرسمية واألهلية التي تعمل في ميدان البناء التربوي واالجتماعي

وكافـة الجـرائم التـي     السلوكيمعات من االنحراف هو صمام األمان لوقاية المجت
  )2007الجنحي، (بعد عام اًتتصاعد نسب معدالتها عام

ومن هنا عمدت دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى استحداث وثيقة قيمية تحـدد  
وثيقة قـيم وسـلوكيات المـواطن    فيها سلوكيات المواطن اإلماراتي تحت ما يسمى 

 :بذة عن الوثيقةن، وفيما يلي اإلماراتي
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 الوزراء بتـاريخ وثيقة قيم وسلوكيات المواطن اإلماراتي من مجلس  تم اعتماد
 بمسـؤولياته تهدف الوثيقة إلى تنشـئة جيـل إمـاراتي واعٍ    و.  2012نوفمبر  27

الخصائص والسلوكيات والقيم والمهارات  وواجباته تجاه وطنه ومجتمعه وتضم أهم
حكومة دولة اإلمـارات  : (اإلماراتي، ومن أهمها المواطنالتي ينبغي أن يتحلى بها 

 .)2014العربية المتحدة، 

  
 :التحلي باألخالق الحميدة والسلوكيات الفاضلة -أ

 :على المواطن أن

يتمسك باألمانة والشرف في جميع معامالته اليومية، وأن يتقيد بأخالقيـات   .1
 .المهنة في حياته العملية

 .قيم التحضر والرقي والحرص على الذوق العاميتأدب باآلداب التي تجسد  .2

يلتزم بالصدق في قوله وعمله، ويعزز من قيمة الشفافية في حياته اليوميـة   .3
 .ومعامالته المختلفة

اللين والتسامح في التعامل مـع   يتحلى بالصبر والحلم عند الشدائد، ويراعي .4
 .الناس

 .مع أقرانه وزمالئهباإليثار  يتحلى بالكرم في أخالقه ومعامالته، ويتخلق .5
  

 :التقيد بالقيم اإلسالمية والتسامح الديني -ب

 :على المواطن أن

 .اإلسالمية والمبادئيلتزم ويعمل وفق القيم  .1

 .يحترم جميع الديانات األخرى .2

سامح في الدين وفي جميع جوانب حياته، ويبتعـد عـن   ينتهج االعتدال والت .3
 .التطرف والغلو
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 :والتقاليد األصيلةاالعتزاز بالعادات  -ج 

 :على المواطن أن

للدولة التي كـان يتمتـع بهـا     يكون مطلعاً على العادات والتقاليد األصيلة .1
 .واألجدادمجتمع اآلباء 

ويعكسـها فـي سـلوكياته     يطبق القيم والتقاليد األصيلة في حياته اليومية، .2
 .ومعامالته مع اآلخرين

يين في حياته اليومية وتعامله يقدم أفضل صورة عن الهوية الوطنية لإلمارات .3
 .اآلخرينمع 

يحرص على التعريف بالعادات اإلماراتية وإبراز تقاليدها األصـيلة لغيـر    .4
 .المواطنين شكالً ومضموناً

  

 :الوالء للوطن

 :على المواطن أن

 .العربية المتحدة وقيادتها اإلماراتيكون مخلصاً لدولة  .1

 .يحافظ على أمن الدولة وسالمتها .2

 .عاً لدستور الدولة وعامالً بثوابتهيكون مطي .3

  .يؤدي كامل واجباته بصدق وأمانة .4
  

7.2 í‰]…‚Ö]<Åç•ç¹<ì†ŠË¹]<l^è†¿ßÖ]  
  

   :االتجاه االجتماعي
"  "Merton ميرتونو " Durkheim"دوركايم  أمثال نطلق أصحاب هذا االتجاهي

عبارة عـن ظـاهرة اجتماعيـة     السلوكي االنحراف من أن Trasler""و تراسلير 
موجودة في كل المجتمعات وفي مختلف األزمان، وبالتالي فإنه يمكن تعلم السـلوك  
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المنحرف من خالل طرق متعددة مثل التقليد والتعليم واالختالط باآلخرين، وينطبـق  
     . تعلم أي نوع من السلوك اإلنساني على تعلمها ما ينطبق على

الجريمة واالنحراف بنوعيـة النظـام االجتمـاعي     ويربط أصحاب هذا االتجاه
ويـدلل  . ، ومدى قناعة األفراد واحترامهم لهذا النظـام في المجتمع والثقافي السائد

تزداد مع تحرر الفرد من  االنحرافات السلوكيةأن على الكثير من علماء هذا االتجاه 
وغيـاب الحـس    وعدم االهتمام بـاآلخرين  والسياسية قيمه االجتماعية واألخالقية

بينما يزداد األمن االجتماعي في المجتمعات  ،والمصلحة العامة والوطني االجتماعي
، االلتزام بالقيم السائدة في المجتمـع  التي تزداد فيها الروابط االجتماعية القائمة على

وتحظى الثقافة االجتماعية باحترام كبير، ويقدرون القيم األخالقية والفضـيلة التـي   
 أالنحرافيم ضابط ورادع داخلي لإلنسان لعدم اقتراف أي نوع من السلوك تعتبر أه

 .واإلجرامي

" النظرية البنائية الوظيفية"ومن أبرز النظريات التي تنضوي تحت هذا االتجاه  
تؤكد على أن التهديد األمني المجتمعي ما هو إال حصيلة خلـل فـي البنـاء     والتي

هذا الخلل يقود . واالقتصادية والسياسية جتمعيةالم والقيم الوظائف االجتماعي وخلل
والجماعات من تحقيق إشباع حاجاتهم وتحقيق أهدافهم  إلى عدم تمكن بعض األفراد

وطموحاتهم بالطرق التي حددتها األنساق االجتماعية مما يدفعهم إلى تحقيـق ذلـك   
ة بطرق غير مشروعة وغير مقبولة، فاألشخاص الذين يرغبون في تحقيـق الثـرو  

 ويلجئـون والمكانة االجتماعية بالطرق القانونية المشروعة ولكنهم يفشلون في ذلك، 
إلى طرق ملتوية وسلوكيات غير مشروعة مثل السرقة والتزوير واالحتيال وحتـى  

 ).2008الوريكات، ( القتل

أن االنحراف والجريمة تحدثان عندما يحصل ) (Merton, 1961ميرتونويرى 
فبؤرة االهتمام باألمن   ،هداف والطرق المشروعة لتحقيقهاتعارض وتصارع بين األ

تنبع من األهداف والطموحات الكبيرة التي تعززها حياة المدينة وعدم القدرة علـى  
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تحقيق هذه األهداف، ويكون ذلك بصورة أوضح من خالل األحالم والطموحات التي 
لتحقيق ذلـك، وعنـد     يحملها األفراد في عملية التحضر واالنتقال للعمل في المدن
والجماعات تسعى بكـل   الفشل في الوصول إلى تلك األهداف أو بعضها فإن األفراد

السبل والوسائل غير المشروعة لتحقيق ذلك مما يرفع مـن معـدالت االنحـراف    
 .والجريمة بين السكان الجدد في المراكز الحضرية مقارنة بالسكان األصليين

عملية السلوك المنحرف عملية مكتسبة تـتم   أنومن أبرز االتجاهات التي ترى 
الذي يعمل بمثابة الثـواب  عملية التعلم، حيث ترتبط عملية التعلم بالتعزيز  من خالل
أن الفرد يتعلم كيف ال يكون منحرفا أو مجرما  ""Trasler ، ويرى تريسلروالعقاب

قوبة مـن  بواسطة عملية تدريبية من خالل وضعه في حالة من القلق والخوف والع
بشكل حيث يرى أن معظم المجرمين لم يعاقبوا  إجراميفعل أي سلوك انحرافي أو 

على أهمية ربط األطفال بأسرهم خصوصا اآلباء  تريسلر أثناء طفولتهم وقد أكد كاٍف
عن أبنائهم في وابتعادهم  اآلباء واألمهات أن انشغالومن هنا يمكن القول ب. واألبناء

سـوف  ألبنائهم  االجتماعية والوطنية بتعليم القيم اهتمامهموعدم  المراكز الحضرية
  .(Trasler, 1962) يعزز لديهم السلوك أالنحرافي واإلجرامي

فيرى أن السلوك ) Tarde Gabriel )1843-1904  "تارد"أما العالم الفرنسي 
 عن طريق المحاكاة والتقليد واالختالط وهو يتعلمه الفرد مثل تعلم أي مهنة المنحرف

 للخلـف عـن طريـق الوراثـة     بهذا ال يعتبر الجريمة شيًئا موروثا مـن السـلف  
)Berkowitz, 1980 .(   ـ  رالند ودونالـد كريسـي  ذوقد أيده في ذلك كـل مـن س

(Sutherland & Cresey, 1974), أكدا على عملية تعلم السلوك اإلجرامي  اللذان
من خالل التفاعل واالتصال خصوصا في الجماعات األولية والتي تمتـاز بكثافـة   

ومن هنا فقد قلل العالمان من . االتصال من جهة واالتصال المباشر من جهة أخرى
ا كما أشـار . الطرق غير المباشرة مثل األفالم والمجاالت والمسلسالت التلفزيونية 

أن عملية التعلم تتضمن الطرق والوسائل التي تتم بها الجرائم، باإلضـافة إلـى    إلى
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االتجاهات والمبررات في ارتكاب الجريمة، فالنظرة إلى القيم والقوانين والشـرائع  
تختلف باختالف النظرة أليها سواء كانت نظرة قبول واحتـرام أو نظـرة رفـض    

  .وكراهية
عالم االجتماع الفرنسـي   ) 1917-1858( Durkheim )إميل دوركايم(ويرى 

التصرفات المقبولة وهو الذي يحدد طبيعة األفعال  أن المجتمع هو الذي يحدد أنماط
وال ينكر . وتصاحب عملية التغير االجتماعي وهذه تختلف زمانيا ومكانًيا اإلجرامية،

ليها حدد مرضية وان االتفاق الجمعي ع دوركايم أن السلوكيات اإلجرامية هي أشكال
 وينطلق دور كايم في التأكيـد علـى األصـالة الفرديـة    . العقوبات لهذه األمراض 

)Johnson, 2005 (   التي ال بد لها أن تعبر عن نفسها من اجل التقـدم المجتمعـي
ـ فالتعبير عن النماذج االمتثالية ال بد وان يقابل بالتعبير عـن النمـاذج االنحراف   . ةي

الغربي ما كانت لتتحقق لو لم تخرق القوانين من قبل إفراد فالحرية الفكرية في العالم 
مؤسسـي الواليـات   ي على أنهم مجرمين ومثال ذلك أن كانوا يصنفون في الماض

 .المتحدة كانوا ينعتون من قبل بريطانيا على أنهم مجرمين 

في دراسته عن االنتحار مفهـوم الالمعياريـة    Durkheimلقد تناول دوركايم 
)Anomie( ذي يشير إلى شعور الفرد بعدم وجود ضـوابط خارجيـة بمعنـى    وال

وتصبح القيم والمعـايير دون  . والمعايير على تصرفات األفراد ثلوالمضعف القيم 
 كـد تؤمـثال   ةاألمريكيو الغربية تفالمجتمعا. ب التخلص والتحرر منها معنى ويج

تشـريعات يمنـع   ولكنه يضع للثروة،  األفراد امتالكبمدى يقاس  وأنهنجاح العلى 
بعض الناس من تحقيق الهدف فبالتالي يلجأ األشخاص إلى طـرق غيـر شـرعية    

إلى التدمير والتخريب  أالبعض ال يؤمن بهذه األهداف فيلجن كما أ. لتحقيق الهدف 
وأما ميرتون فقـد حـدد خمسـة     .(Simposon, 1971) والعدوان على اآلخرين

يكي على أساس النظرة إلـى األهـداف   أصناف ونماذج للتكيف داخل المجتمع األمر
بالنموذج االمتثالي، وهو الذي يؤمن بالهدف ويتبـع الطـرق    ووسائل تحقيقها بدائها
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والنموذج أالبتداعي وهو الذي يؤمن بالهدف ويعجز عن  ،المشروعة لتحقيق الهدف
والنمـوذج   ،تحقيقه بالوسائل المشروعة ويبتدع وسائل غير مشروعة لتحقيق ذلـك 

أمـا  ،  الذي لم يؤمن باألهداف ولكنه حافظ على االمتثال للقيم والمعـايير  الطقوسي
 الذي ال يؤمن باألهداف والوسائل وال يفكـر  أالنسحابيالنموذج الرابع فهو النموذج 

ذج الخامس أصحابه باستبدالها إنما ينسحبون من المجتمع وال يشاركون فيه، أما النمو
والثوريون الذين ال يؤمنون باألهداف والوسائل ويرفضونها،  واألخير فهم المتمردون

ويعملون على تغييرها بإيجاد نظام اجتماعي جديد وبذلك فهـم يحـاولون اسـتبدال    
 Light( األهداف والوسائل مًعا وبشكل عملي وهذا النمط هو أداة التغير االجتماعي

& Keller, 1975(. 

  
  :نظرية الصراع الثقافي

علـى يـد    واالنحراف والجريمة الثقافيل للعالقة بين الصراع جاء أفضل تحلي
فقد . م1938فى كتابه صراع الثقافة والجريمة  Thorsten Sellinثورستين سيللين  

السـائدة فـي    ذهب سيللين إلى القول بأن تنشئة الفرد تتم من خالل القـيم الثقافيـة  
إلى من ثقافة  القيم، ويختلف محتوى ومضمون هذه يالمحددة للسلوك السوو المجتمع
ولما كان المجتمع يتكون من جماعات متباينة الثقافات فـإن الجماعـة ذات   . أخرى

سوف تتمكن من فرض معاييرها الثقافية علـى   التي هيالقوة االجتماعية والسياسية 
  .جريمة انحراف أو تعريف وتحديد ما هو 

لجماعـة   سلوكيا امثل معيارت النحرافات السلوكيةالقانوني لوهكذا فإن التعريف 
حالة صراع مع  فيفإن الناس يكونون  وبالتاليلمجتمع ككل، ل اجتماعية بعينها وليس

التعريفات القانونية للسلوك سواء عن عمد أو مصادفة، فلو كانت الثقافة السـائدة أو  
 منحرفاعتباره سلوكا المسيطرة ال تسمح له بذلك، فإن سلوكهم هنا سوف ينظر إليه با

المجتمـع أكثـر تعقيـداً زادت     فيأنه كلما أصبحت الثقافة  Sellinوأوضح سيلين 
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وحدد سيللين شكلين أساسين من  الجماعات هذه االتفاق بين معايير فيفرصة الفشل 
 (Gennaro & Ronald, 1994) أشكال الصراع

يحدث  الذيينشأ بين ثقافتين مختلفتين مثل  الذيوهو الصراع : يالصراع األول  - أ
  .)الوافدين(ما بين الثقافة القائمة والمهاجرين الجدد 

يحدث داخل ثقافة واحدة تضـم ثقافـات فرعيـة     الذيوهو : الثانويالصراع  -ب
  .مختلفة لكل منها معاييرها الخاصة

قيم عادة ما الصراع بين ال فيوالسيما المتمثل  الثقافيوجدير بالذكر أن الصراع 
الثقافة  فيتمر بمرحلة انتقالية كما هو الحال  التيالثقافات  فيأشد حاالته  فييكون 

القيم بين األجيال المختلفة، وبين الثقافـات   فيالعربية حيث يوجد هناك صراع حاد 
  .المتعلمين الفرعية، وبين قيم المتعلمين وغير

 الل الجماعة التـي ينتمـي  أن قواعد السلوك تتحدد من خ Sellinويرى سيلين 
إليها الفرد، والتي قد يشوب قيمها التنازع والتصارع مع قيم جماعات أخرى تتواجد 

وبناء على هذه النظرية يمكن تفسير السلوك المنحـرف   .في محيط الفرد االجتماعي
من خالل الصراع الثقافي الذي يعيشه األفراد بين القيم المعاصرة والقيم التقليدية، إن 

، وهذا يدفع بعض األفراد إلى نفسيا وفكريا بين األفراد هذا من شأنه أن يوجد تباعداً
لنمط أو التضامن الثقـافي يتميـز   ، ذلك اةالتجمع معا في شكل يسمى الثقافة المضاد

بابتعاده المتعمد والمقصود ثقافيا عن النظام الفكري القائم، وأحيانـا الهجـوم عليـه    
 & Clemens)  بصور وأشكال متعددة كالعزلة والسلبية واستخدام العنف والجريمة

Simon, 1989)  
من خـالل  والجريمة  االجتماعيالتغير  بينربط أنه يمكن الوتجدر اإلشارة إلى 

حين يكـون   فيسريعة  ماديةيعنى حدوث تغيرات  الذي الثقافييسمى بالتخلف  ما 
أو تتغير تغيـراً   ،بطيئاً وتظل قيم المجتمع ومعاييره وتقاليده بال تغير الثقافيالتغير 

وهنا تحدث فجوة بين ثقافة المجتمـع   ،بطيئا ال يلحق بالتغيرات التكنولوجية الحديثة
  ). 2011القريشي، ( غير الماديةالمادية وثقافته 
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بـالقول أن   السلوكيات المنحرفةيمكن تفسير  الثقافيوفى ضوء مدخل التخلف 
قـيمهم  قد ترضت قيمهم للتشوه بفعل المؤثرات والتهديدات المختلفة، وأن  يهامرتكب

عـالم يزخـر بـالتغيرات     فـي جامدة بطيئة التغير زالت  ماومعاييرهم وتقاليدهم 
عة والمتالحقة، وفى مثل هذا الموقف ال تسعفهم الطرق الشـرعية  يالتكنولوجية السر
محاولتهم التوازن مع التغيرات المتالحقة فيقدمون على ارتكـاب   فيوالقيم المستقرة 
  .السلوك المنحرف

  
  :"األنومي" الالمعياريةنظرية 

يمثل مفهوم الالمعيارية مفهوماً أساسياً في التفسير السوسـيولوجي لالنحـراف   
وفقدان القدرة علـى   ،أي ضعف القانون Anomosوهو مشتق من الكلمة اليونانية 

المعايير وفقدان سيطرتها علـى   غياب القيم أووبالتالي فالمصطلح يعني . االنضباط
ليعني حالـة مـن    "األنومي" جرت العادة على األكثر باستخدام وقدسلوك األفراد، 

 حاالت المجتمع تنطوي على عدم اتفاق جوهري بين أفراده على معـايير مالئمـة  
(Clemens and Dinitz, 2010)  .  

أن فقدان المعايير في المجتمع يحصل نتيجة لعـدم   Durkheim ويرى دوركايم
التضامن العضوي، وحينئذ يكون التقدم فـي   اكتمال التحول من التضامن اآللي إلى

تقسيم العمل في المجتمع قد تحقق بأسرع من تحقق التقدم في األساس األخالقي لهذا 
التقسيم، ومن ثم تكون بعض جوانب هذا المجتمع منظمة بطريقة غير كافية، وهنـا  

  ).2004السيد، ( يكون فقدان المعايير
ي نظرية دوركايم تشير إلى حالة اضطراب ف أو األنومي وعلى هذا فالالمعيارية

يصيب النظام أو حالة من انعدام االنتظام أو التسيب أو بمعنى آخر هي حالة تكـون  
العالقات فيها بين األعضاء في عملية تقسيم العمل غير منظمة أو غير متسقة فـي  
ذه اتصالها مع بعضها البعض، وفي استمرارها واعتمادها المتبادل، ومن ثم تكشف ه
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طور هذه النظريـة العـالم    الحالة عن مظاهر انحرافية أي تكون مظهراً لالنحراف
، وترتكز هذه النظرية على رفضها لتفسـير  )Durkheim(الفرنسي أميل دوركايم 

الجريمة تفسيرا نفسيا أو بيولوجيا أو أي تفسير يبتعد عن الركن االجتماعي، وذلـك  
االعتماد على العوامل الدخيلـة فـي تفسـير     تجنبا للوقوع في التفسيرات الغائية أو

اجتماعية طبيعية وينتشر وجودها  ةالجريمة، ويؤكد دوركايم على أن الجريمة ظاهر
في سائر المجتمعات البشرية،  ولكنها في الوقت نفسه ليست سوية، حيـث تكمـن   

 ,Clemens & Dinitz)المشكلة  في ارتفاع معدالتها في زمن معين أو مجتمع ما 

وعموما فإن دراسة دوركايم عن التغير االجتمـاعي فـي المجتمعـات    .   (2010
 بأن كثافة السكان المرتفعة في منطقة معينة بفعل الهجـرة : اإلنسانية قد انتهت للقول

تؤدي إلى تنوع المهن وتعدد األعمال واألدوار، األمـر الـذي    الداخلية والخارجية
 األصليةلسكان مغايره نوعيا للتركيبة االجتماعية من افئات مختلفة يفضي إلى تكوين 

والتالشي  بالوهنفي المجتمع، وفي هذه الحالة فإن المعايير الثقافية في المجتمع تبدأ 
ويضعف قدرتها على ضبط سلوك األفراد في المجتمـع وتـوجيههم نحـو القـيم     

الثقافيـة  المجتمـع، وقـد الحـظ دوركـايم أن المعـايير       السائدة فيوالممارسات 
واالجتماعية تفقد ما لها من قوة عندما تتغير الخصائص المميـزة للجماعـة تغيـرا    

السـلوكيات   سريعا، مما يخلق حالة من األنومي التي يصحبها ازديـاد فـي حجـم   
، والمالحـظ أن نظريـة   )1988دوركـايم،  ( التي يرتكبها أفراد المجتمع المنحرفة

  )  (Giddens, 2002 :دوركايم تقوم على فرضين هما
  .كلما زاد التماثل بين أعضاء الجماعة كلما زاد تماسكهم معا -1
 .وكلما قوي التماسك في الجماعة زادت مقاومتها للجريمة والسلوك المنحرف -2

من النظريات المهمة التي يمكن أن تسـاهم  ) الالمعيارية( وتعد نظرية األنومي 
ة االنحراف والجريمة مـن  في تفسير الظاهرة محور البحث، حيث تفسر هذه النظري

خالل المفاهيم المرتبطة بطبيعة العالقة بين الفرد والمجتمع، والبنـاء االجتمـاعي،   
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فالمجتمع عندما يزداد تطوراً تزداد درجة . وتقسيم العمل االجتماعي، وحالة األنومي
 تقسيم العمل، ويزداد نظامه تعقيداً، فتنشأ حالة من االفتقار إلى التكامـل والـتالؤم  

المتبادل بين الوظائف المختلفة، وهذا الوضع من شأنه أن يزيد التمايز أو الالتجانس 
بين أعضاء المجتمع، وينقص من قدرتهم على تحقيق التضامن وخلـق اتصـاالت   

كما يضعف القوى االجتماعية، ويسلخ عن السلطة األخالقيـة للعقـل    ايجابية بينهم،
هي الحالة التي يصل إليها المجتمـع فيمـا   الجمعي مغزاها في نفوس األفراد، وهذه 

فتقار إلى القواعد وهي حالة تتصف عموماً بفقدان المعايير واال ،يطلق عليه األنومي
  ).2009السمري، " (االجتماعية

  
  : االجتماعيالرابط / نظرية الضبط 

  Nyeنـاي   و 1969عـام    Hirschiيرى أنصار هذه النظرية أمثال هيرشي 
، أن الجريمـة  1959عـام    Thibaut & Kelleyثيبوت وكيلـي  و . 1958عام 

واالنحراف والجنوح عموما هو نتاج حالة من التحرر النسبي من االرتبـاط بـالقيم   
واألفكار والمعتقدات األخالقية والتي تحكـم السـلوك والعالقـات أثنـاء التفاعـل      

قة األفراد في االجتماعي بالمجتمع، وأن ضعف رابطة الفرد بالمجتمع أو تصدع عال
المجتمع تنتج األفعال اإلجرامية والجانحة، وأن أغلب المنحرفين يعانون من انفصال 

  )  2011القريشي، . (واعٍ عن معاييرهم األخالقية واالجتماعية والفكرية
عن جانبا من األسباب التي تقف وراء ) (Sellin, 1938ثورستن سيلين  بينوقد 

 Socialالتفكـك االجتمـاعي   "عود إلـى مـا أسـماه    والتي تالظاهرة اإلجرامية 

Disorganization "انخفـاض ، ويدل على ذلك رةالمعاص اتالذي أصاب المجتمع 
ففي المجتمع . نزعة الريفيةال في غالب المجتمعات ذات في الماضي معدل الجريمة

، ممـا  اء وتتوحد مصالح وغايات الجماعةالريفي والبدائي تسود روح التعاون واإلخ
أمـا فـي المجتمعـات    . يسهل على الفرد أن يوافق بين سلوكه وبين تقاليد المجتمع
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المتحضرة والمعقدة اجتماعياً وثقافياً فينعدم األمان وتطغـى الماديـات وتتضـارب    
األهواء والمصالح، األمر الذي يكشف عن قدر من التفكك االجتمـاعي والثقـافي،   

  . الظاهرة اإلجرامية داخل هذه المجتمعاتيكون بدوره عامالً وسبباً من أسباب تكون 
السـلوك  وتمثل نظرية الضبط االجتماعي أحد النظريات المهمة في تفسير     
طـرح  قـد   هذه النظرية أحد منظري)  1969( رشي يالعالم ه، ونجد أن المنحرف

التي تحاول اإلجابة عن ارتكاب الجرائم من خـالل   القديمة،لنظريات لمخالفاً  سؤاال
لماذا ال " رشي السؤال يفيما عكس ه" لماذا يرتكب الناس الجريمة ؟" اؤل القديم التس

فكلما كانت  ،وكانت اإلجابة هي العالقة بين الفرد والمجتمع "يرتكب الناس الجريمة ؟
الرابط  وترى هذه النظرية أن. عالقة الفرد بالمجتمع قوية كلما قلت فرص االنحراف

  : وهي ،تألف من أربعة عناصرت أو العالقة بين الفرد والمجتمع االجتماعي
 المجتمـع عدم وجود اإلحساس باالرتباط من قبل األشخاص مـع   إن :االرتباط

 ،اآلخـرين ويفقدون االنسجام مـع  االجتماعية، األمراض بعض يعانون من يجعلهم 
الرتبـاط مـع   يعتمد على ا االجتماعيفقبول المعايير االجتماعية وتطوير الضمير 

  .االنحرافالتصرف ويعطي الشخص حرية  االرتباطن عدم إاآلخرين، وبالتالي ف
انغماسه فـي األعمـال    أوانخراط الشخص  أنرشي يهالعالم يرى  :االنغماس

ال يترك لـه   ،أو االنخراط في أعمال الخدمة االجتماعيةالعمل  أوالنافعة كالدراسة 
 .الكافي لالنحراف أولالزم االوقت 

الشخص يستثمر جهوده وطاقاته ووقتـه   أنويقصد هرشي بهذا الجزء : االلتزام
واالنحـراف يعنـي فقـدان     ،خدمة المجتمع أونحو تحقيق هدف محدد مثل التعليم 

عـدم وجـود    أوالشخص لهذا االلتزام وهدم ما بناه وحققه من انجازات، فضـعف  
 .البديلهو  االلتزام يمهد الطريق أمام االنحراف بحيث يصبح األخير

اإليمان بقيم المجتمع الجـزء األخيـر مـن الربـاط      أواالعتقاد  ديع: االعتقاد
، فاإليمان بقيم المجتمـع وأخالقياتـه وقوانينـه    رشييالعالم هاالجتماعي في نظرية 
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عـازالً   أوومعتقداته وسلطاته وتقدير مشاعر وأراء اآلخرين يعد عـامال حـاجزاً   
مفقـوداً فعلـى األغلـب     أواالعتقاد ضعيفاً  أواإليمان أما إذا كان هذا . لالنحراف 

  ).2008 ،الوريكات(ينحرف األفراد س
  :وتظهر عالقة نظرية الضبط والمهددات األمنية للقيم في النواحي التالية

يتطلب توليد المعرفة في المجتمعات المعرفيـة تنميـة   : تنمية القدرات العقلية -1
الناقد واإلبـداعي واللـذين همـا متطلبـان     التفكير بكل أنواعه السيما التفكير 

وإن تعزيز قـيم المواطنـة   . أساسيان لنقد المعرفة السابقة وبناء معارف جديدة
يسهم في رفع درجة االعتقاد لدى األفراد بقيمهم الوطنية وباألفكـار المعتدلـة   
كنتيجة الستخدام قدراتهم العقلية في نقد القيم والثقافة المتطرفة وفـي اعتنـاق   

  .قيم بقناعة واعتقاد جازمال
النشر المعرفي يسهم في انغماس األفراد في المجتمـع  : وسائل النشر المعرفي -2

في أنشطة مفيدة للمجتمع، مما يعزز جانب ارتباط األفراد وتعلقهم بمحـيطهم  
االجتماعي السيما عند انغماسهم في أنشطه تطوعية ثقافية واجتماعية وتعليمية، 

 .قلل من درجة االنحرافات السلوكيةوغيرها، وهو بال شك ي

يمثل التعليم والتدريب الركنين األساسيين في عمليـة نشـر   : التعليم والتدريب -3
م السليمة هالمعرفة ورفع درجة وعي األفراد ومهارتهم األساسية وبناء اتجاهات

  ). 2009الشريوفي، (ويمثالن دعائم أساسية لقيم المواطنة 
  

  ):Reiss( نظرية ريس
ضـعف أو  هذه النظرية يمكن أن ينشأ االنحراف السلوكي نتيجـة   رؤيةحسب 

المعـايير  القـيم  الضوابط االجتماعية في جعل السلوك أو الفعل متماثالً مـع   فشل
والقواعد القانونية للنسق االجتماعي، ومن مصادر الضـبط االجتمـاعي ضـوابط    

ومنـاطق اإلقامـة،    المجتمع المحلي والضوابط النظامية التي تشمل الجيرة والحي
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باإلضافة إلى المدرسة التي تُعد أبرز مصادر الضبط النظامي تأثيراً، والى جانـب  
ذلك هناك الجماعة األولية كمصدر من مصـادر الضـبط، فاألسـرة هـي أكثـر      

األطفال في فترة قبل المدرسة والسنين األولـى  المؤسسات غير الرسمية تأثيراً على 
من  األطفالالشخصية وممارسة الضبط االجتماعي على حيث تُعد الضوابط  للدراسة

إلى أن هناك أربع حاالت تؤدي إلى  (Reiss)أهم وظائف األسرة، وقد توصل ريس 
  )Frazier, 1976. (االنحراف

  .سابقاًفي المجتمع انهيار الضوابط التي كانت راسخة  .1
 .المهمة والقواعد االجتماعية لدى الجماعات المرجعيةوالقيم  غياب المعايير .2

 .وجود التعارض بين القواعد االجتماعية لدى الجماعات المرجعية المهمة .3

 .ير الضبط المتعارف عليهايمعاقيم المجتمع و مع الفرد يندمجعندما ال  .4

 
8.2 íÏe^ŠÖ]<l^‰]…‚Ö]  

  

التي تناولت القيم وعالقتها ببعض المتغيرات، وهناك  تالدراساهناك العديد من 
  :اولت تحديات ومهددات المواطنة، ومن أبرز هذه الدراساتالدراسات التي تن بعض

اتجاهات الشباب الجامعي نحـو  " بعنوان  )2014سعد الدين وفوزي، (دراسة 
،  وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف علـى العالقـة بـين    "قيم المواطنة في الجزائر

اجبات والحقوق لغرض المحافظـة  االلتزام بواجبات المواطنة وقيمها فيما يتعلق بالو
على الهوية الوطنية واالستقرار االجتماعي وبين حقوق المواطنـة لـدى الشـباب    
الجامعي، والكشف عن الفروق في االتجاهات نحو االلتزام بقيم المواطنة والحصول 

، اتبعت الدراسة المنهج الوصـفي التحليلـي   الجنسعلى حقوق المواطنة باختالف 
للتراث العلمي المتعلق بدراسة المواطنة، وتكونت عينة الدراسة من والرصد العلمي 

الجامعي  زطالب جامعي من الجنسين، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من المرك 303
 المتمثلةالدراسة أن قيم المواطنة هذه أظهرت نتائج . في منطقة غليزان في الجزائر
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لسكن، الحق في الخـدمات التـي   العدل والمساواة، الحق في العمل، الحق في ا: في
توفرها الدولة، سهولة الحصول على الحقوق، الحق في المشاركة السياسـية تمثـل   

 وأظهرت النتـائج أن  معيقات في سبيل تجسيد ممارسة فعلية للقيم السامية للمواطنة،
عدم تكافؤ الفرص في الحصول على الحقوق لدى الشباب الجـامعي يـؤدي إلـى    

اإلقصاء مما يحول دون سعيهم للعمـل الجـاد تجـاه وطـنهم     بالتهميش و شعورهم
موجبة دالة إحصـائيا   ارتباطيهوخلصت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ، ومجتمعهم

بالواجبات والحصول على الحقوق، وهذا  االلتزامبين اتجاهات الشباب الجامعي نحو 
بواجباتهم تجـاه وطـنهم    التزامهميعني أن إشباع حاجات الشباب  يؤدي إلى زيادة 

   .ومجتمعهم
على العالقة بين مسـتوى  دراسة هدفت إلى التعرف  )2014الجهني، (وأجرت 

مشاركة الطلبة في األعمـال  : (تمثل الطلبة ألبعاد وجوانب المواطنة، والتي تضمنت
والنشاطات المدنية في المجتمع، ومستوى المسؤولية االجتماعية اتجـاه المشـكالت   

ومستوى مشاركة الطلبة في الواجبات والنشاطات الوطنيـة، ومسـتوى    المجتمعية،
االلتزام وتقبل القيم اإلنسانية،  ومستوى المساندة االجتماعية واإلصالح المجتمعـي،  

اعتمدت هذه الدراسة ".  السلوك المنحرف"و ) ومستوى تمثل الطلبة لسمات المواطنة
كـأداة   -الورقية وااللكترونيـة –بانة واستخدام االست المنهج الوصفي التحليليعلى  

مـن طلبـة   طالب وطالبـة   1023تكونت عينة الدراسة من . رئيسة لجمع البيانات
مستوى تمثـل   أظهرت نتائج الدراسة أن .جامعة تبوك في المملكة العربية السعودية

الطلبة ألبعاد المواطنة موضوع الدراسة جاءت بدرجة مرتفعة إلى متوسـطة، وأن  
كابهم لالنحرافات السلوكية جاءت بدرجة منخفضة، وكشفت النتـائج أن  مستوى ارت

سلبية بين مستوى المشاركة في األعمال والنشاطات المدنية، ومسـتوى  هناك عالقة 
تقبل المشاركة واالندماج مع اآلخرين والسلوك المنحرف، وأوصت الدراسة بزيـادة  

والنشاطات المدنية في المجتمع، اهتمام الجامعات بتعزيز مشاركة الطلبة في األعمال 
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وإدماجهم في المشكالت المجتمعية واإلصـالح المجتمعـي وسـيلة للوقايـة مـن      
  .االنحراف

ـ  " بعنوان  )2013العامري، (دراسة  فـي المشـاركة    ةدور المـرأة اإلماراتي
وهدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهـوم المشـاركة السياسـية وأهميتهـا،     " السياسية

استخدمت الدراسة المنهج التحليلـي  ة السياسية للمرأة اإلماراتية، وتوضيح المشارك
الوصفي، واقتصرت الدراسة على النساء اإلماراتيات واللـواتي يتمـتعن بمواقـع    

أظهـرت نتـائج هـذه    . سياسية وقيادية، واللواتي ينتمين لمنظمات المجتمع المدني
العربية المتحدة من حيـث التطـور    اإلماراتالدراسة تميز أوضاع المرأة في دولة 

المستمر، وأن البيئة االجتماعية والثقافية لمكوناتها المختلفة من عادات وتقاليد وقـيم  
العربيـة المتحـدة،    اإلمـارات المرأة في دولـة   النطالقهي بيئة حاضنة ودافعة 

االقتصـادية والتعليميـة   و االجتماعيـة ووصولها إلى درجات متقدمة  في األنشطة 
لسياسية، وتبين من خالل هذه الدراسة أن درجة نمو الـوعي السياسـي للمـرأة    وا

اإلماراتية تكمن بأهمية ممارستها لحقوقها السياسية، وذلك من خالل ازدياد فـرص  
التعليم بالنسبة للمرأة، وازدياد قدرتها عل الدخول في مجال العمل وتوليها مناصـب  

اراتية على تنظيم نفسها في بنـاء مؤسسـي   قيادية هامة إلى جانب قدرة المرأة اإلم
تجسيد قـيم المواطنـة فـي    يدافع عن قضاياها وحقوقها، مما منحها الفرصة على 

هـذه  يير وحصولها على حقوقها السياسـية، وممارسـتها ل  المشاركة في إحداث التغ
  .الحقوق

مصادر التهديد األمنـي لـدول مجلـس    " بعنوان  )2012الشهراني، (دراسة 
وهدفت " لخليجي كما يراها الشباب الجامعي الخليجي الدارسين في األردن التعاون ا

الدراسة إلى التعرف على عوامل ومصادر التهديد األمني لـدول مجلـس التعـاون    
الخليجي، وتكون مجتمع هذه الدراسة من جميع الطلبة مـن دول مجلـس التعـاون    

صة، البالغ عـددهم نحـو   الخليجي الدارسين في الجامعات األردنية الحكومية والخا
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طالب وطالبـة  مـن مختلـف    ) 470(وتم أخذ عينة عددها . طالب وطالب 9500
من المملكة األردنية الهاشمية، تمثل ما ) الشمال والوسط والجنوب(األقاليم الجغرافية 

المنهج الوصفي التحليلـي،   الدراسة على واعتمدت. من مجتمع الدراسة%  5نسبته 
االرتباطات بين المتغيرات، وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن من الكتشاف العالقات و

أهم عوامل التهديد األمني لدول مجلس التعاون الخليجي تمثل في التهديـد الفكـري   
التي ارتبطت بهذا العامـل، تمثلـت فـي    " األسباب"والتطرف واإلرهاب وأن أهم  

إلرهـاب وازديـاد   التطرف الديني والعولمة وغياب الحرية والجريمة المنظمـة وا 
الجرائم االلكترونية والوالء القبلي والفـوارق االجتماعيـة وإهمـال دور المـرأة     
والضغوط االجتماعية وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب وضعف الرقابة 

  .االجتماعية
" دور القيم الدينية في التنمية االجتماعية"بعنوان  )م2010بن منصـور،  (دراسة 
ة إلى التعرف على أهمية القيم اإلسالمية في النظام االجتماعي  وفـي  هدفت الدراس

تنظيم الحياة االجتماعية ألفراد المجتمع، وتوجيه السلوك اإلنساني نحـو األهـداف   
الحقيقية للتنمية، وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح بالعينة، واستخدام االستبيان 

وقد أوضحت د من مدينة باته في الجزائر، فر 500الذي تم تطبيقه على عينة قوامها 
هذه الدراسة الدور الذي تؤديه القيم اإلسالمية في تحقيق التنمية االجتماعيـة، مـن   
منطلق أن القيم اإلسالمية هي مجموعة من القواعد والمبادئ اإلسالمية االعتقاديـة،  

جتماعية مفهوم ما يجعلها تتحكم في توجيه السلوك الفردي والجماعي، وأن التنمية اال
مرادف لمفهوم المطالب الضرورية حسب منظور المقاصد الشرعية التـي حـددها   
اإلسالم، وبالتالي فإن تحقيق أهداف التنمية االجتماعية يعني تحقيق هذه المتطلبـات  
الضرورية لكل فرد في المجتمع، في إطار مقاصد الشرع المتمثلـة فـي الكليـات    

، والتي تعد إحدى مكونـات التنميـة   )المال والنسلالدين والنفس والعقل و(الخمس 
االجتماعية، واعتمد البحث قيمة األخوة وقيمة اإليثار وقيمة البر وقيمة العفة وقيمـة  
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صلة الرحم وقيمة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كقيم إسالمية خالصة التـي  
في مجموعهـا بـأن    هي بمثابة اعتقاد وقناعات دينية لدى أفراد المجتمع، والكفيلة

  .تدفعهم لتحقيق هذه المتطلبات الضرورية، التي تمثل المصلحة الجماعية
" تأثير العولمة على الثقافة العربيـة  " دراسة بعنوان  )2009الزيود، (وأجرى 

العولمة على الثقافة العربية،  اتبعت الدراسة المنهج  وهدفت  إلى التعرف على تأثير
التحليلي القائم على تحليل األدب والدراسات النظرية لموضـوع العولمـة والثقافـة    

وركزت هذه الدارسة على التأثير السلبي للعولمة علـى الثقافـة   . والمجتمع العربي
عولمة تمثل تحدياً حقيقياً العربية،  ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن ال

للثقافة والهوية الثقافية العربية، عن طريق انتشـار الكثيـر مـن    للقيم المجتمعية و
المظاهر المادية والمعنوية التي ال ترتبط بالثقافة والهوية الثقافية العربية لدى كثيـر  

ربيـة  من أبناء الشعب العربي، باإلضافة إلى أن العولمة أّدت إلى صبغ الثقافـة الع 
بالثقافة االستهالكية، وإلى تعميم استخدام اللغة االنجليزية على حساب اللغة العربيـة  
من خالل ازدياد استعمال اللغة االنجليزية في األسرة والمدرسة والجامعة واإلعـالم  
والتأليف، إضافة إلى انتشار الجريمة بصور وأشكال متعددة ومتنوعة، فمن الجريمة 

يمة االقتصادية وهذه أصبحت جزءاً من واقع الحياة المعاشة فـي  األخالقية إلى الجر
المجتمعات العربية، ويعود ذلك إلى التقليد والمحاكاة وما يبث عبر اآللة اإلعالميـة  
الغربية األميركية التي تنشر ثقافة الجريمة والعنف بهدف السيطرة والربح المـادي،  

كالخيانـة،   المنحرفـة  االجتماعية ياتالسلوكاألمر الذي أدى إلى انتشار الكثير من 
  .والزواج العرفي، وعقوق الوالدين، والعالقات غير الشرعية بين الجنسين

جامعـة   الثقافة السياسية عند طلبـة   "دراسة بعنوان  )2009، الكالبي(وأجرى 
لشريحة مهمة من شرائح المجتمـع   وبحثت هذه الدراسة في الثقافة السياسية  "بغداد

.  2003العراقي وهم طلبة جامعة بغداد، بعد احتالل الواليات المتحدة العراق عـام  
ساعيا إلى معرفة اتجاهات الثقافة السياسية ودرجة التسامح التي يتمتع بهـا الطلبـة   
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واتجاههم إزاء السلطة، ودرجة  تجاه اآلخر السياسي والمذهبي والحضاري والقومي،
التمسك بالهوية الوطنية الشاملة مقابل الهويات الفرعية األخرى، وسعت لقياس القيم 
والمعتقدات السياسية الديمقراطية، مثل المواطنـة، الحريـة السياسـية والمسـاواة     

الدارسة بنتائج من أهمها  السياسية، والتعددية، والفيدرالية، حقوق اإلنسان، وخرجت
متع بها طلبة الجامعة هي ثقافة مساهمة ديمقراطية ناشئة، أن الثقافة السياسية التي يت

ويتمتع الطلبة بمستوى ايجابي من اإليمان بالقيم والمعتقدات السياسية الديمقراطيـة،  
وتوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذكور في مستوى االتجاهـات السياسـية   

التخصص اإلنساني في الديمقراطية، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح طلبة 
مستوى اإليمان بالقيم السياسية الديمقراطية، ويتمتع طلبة الجامعة بمستوى متوسـط  

  .من المعرفة السياسية
العوامل المؤثرة على قيم المواطنـة لـدى   "بعنوان   )2008المرهبي، (دراسة 

راسة  طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة عمران في الجمهورية اليمنية،  وهدفت هذه الد
إلى التعرف على أهم العوامل المؤثرة في قيم المواطنة لدى الطلبة فـي المرحلـة   
الثانوية بمحافظة عمران، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلـي،  وتـم   

طالباً، تم إختيارهم بطريقة عشوائية من  214تطبيق أداة الدراسة على عينة قوامها 
ناث في محافظة عمران، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المدارس الثانوية للذكور واإل

تأثير عوامل التدين جاءت من أهم العوامل المؤثرة على قيم المواطنة وفي الترتيب 
األول من حيث األهمية النسبية، وجـاء تـأثير العوامـل التربويـة واالجتماعيـة      

امسة على التوالي، وقد واالقتصادية والسياسية بالمرتبة الثانية والثالثة والرابعة والخ
أوصت الدراسة باالستفادة من القائمة المحكمة في وضع تصور للتربية علـى قـيم   
المواطنة وما يجب أن يتعلم الطلبة في المرحلة الثانوية من الدراسة ووضع بـرامج  
تثقيفية تعتمد على األنشطة غير الصفية للطلبة في المراحل التعليمية المختلفة إضافة 

ة اهتمام األحزاب السياسية ومؤسسات المجتمـع المـدني بتنميـة قـيم     إلى ضرور
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المواطنة ومنتسبيها وأن تضع الدولة إستراتيجية عامة لتحديد الخطـوط العريضـة   
للتربية على المواطنة وإلزام الجهات ذات العالقة بها سواء التربية والتعليم أو وسائل 

  . اإلعالم أو غيرهما
التربية األمنية ودورها في تحقيـق األمـن   "بعنوان  )2008السلطان، (دراسة 

األهداف التي تسعى التربيـة األمنيـة   وهدفت الدراسة إلى التعرف على "  الوطني
لتحقيقها، والمعوقات التي قد تواجه تطبيق التربية األمنية، و دواعي تطبيق التربيـة  

ـ  ، والتعرف على األمنية ، تربيـة األمنيـة  ال قاآلليات واإلجراءات التنفيذيـة لتطبي
وأظهرت نتائج الدراسة أن تحقيق األمن الوطني يتطلب تضافر جهود المؤسسـات  
التربوية واألمنية، من خالل المناهج الدراسية والمحاضرات األمنيـة والتوعويـة،   

وأوصـت الدراسـة   . واإلدارة التربوية الناجحة، والنشاطات الطالبيـة التطوعيـة  
مشتركة بـين وزارة الداخليـة ووزارة التربيـة    إقامة لجان وفرق عمل بضرورة 

، لتنفيذ برامج التربية األمنيـة  ةوالتعليم لتخطيط البرامج واألنشطة والفعاليات الالزم
واالستعانة بخبراء متخصصين في مجاالت التربية واالجتماع وعلم النفس والشريعة 

  .شموليةاإلسالمية لتطوير برامج التربية األمنية بما يحقق التكامل وال
القـيم التـي تقـدمها     "بعنوان  دراسة ميدانية تحليلية )2008النجار، (وأجرى 

المسلسالت المدبلجة المعروضة في القنوات الفضائية العربية ومدى إدراك المراهقين 
هدفت إلى الوقوف على القيم اإليجابية والسلوكيات السلبية ومظاهر العنف التي و "لها

بلجة وحجم تعرض المراهقين لمثـل هـذه النوعيـة مـن     تتضمنها المسلسالت المد
ومـدى إدراك المـراهقين للقـيم التـي      ،المسلسالت وعادات وأنماط تعرضهم لها

 االجتمـاعي  منهج المسـح  استخدمت هذه الدراسة ، تتضمنها المسلسالت المدبلجة
طلبة الجامعـات   طالب من 200بالعينة من خالل توزيع االستبيان على عينة بلغت 

األكاديمية الدولية للهندسة وعلـوم  ( والخاصة ) جامعة القاهرة( لمصرية الحكومية ا
التي تتناول القـيم   التلفزيونيةأظهرت نتائج هذه الدراسة أن نسبة المشاهد  .)اإلعالم
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، بينما بلغت نسبة % 37اإليجابية المقدمة خالل المسلسالت المدبلجة عينة الدراسة 
فـي   ، من إجمالي مشاهد الحلقات%  65.7السلوكيات السلبية المشاهد التي تناولت 

 % 62حين بلغت نسبة المشاهد التي تناولت مظاهر العنف سواء البدني أو اللفظي 
وشـغلت  %  34.3حيث شغل العنف اللفظي حـوالي   ،من إجمالي مشاهد الحلقات

  %. 27.8مظاهر العنف البدني 
القة بين السلوك العـدواني والقـيم   الع"دراسة بعنوان  )م2005نبيل، (وأجرى 

التعـرف   إلـى وهدفت هذه الدراسة .  ومدى تأثرها بعدد من المتغيرات الديمغرافيه
على العالقة بين درجة االلتزام بستة أنماط من القيم، والتي شـملت القـيم الدينيـة،    

لقـيم  والقيم المعرفية، والقيم االجتماعية، والقيم الجماليـة، والقـيم االقتصـادية، وا   
 إلـى السلوك العدواني لدى الطلبة في الجامعات، وهدفت أيضا بالسياسية، وعالقتها 

الجـنس،  : معرفة مدى تأثر هذه العالقة بعدد من المتغيرات النوعية للطلبة، وهـي 
والتخصص، ومكان اإلقامة، والمعدل التراكمي، والمسـتوى األكـاديمي، اتبعـت    

تخدمت الدراسة اسـتبانتين األولـى لقيـاس    الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واس
) 669(استبانه لقياس القيم، وتكونت عينة الدراسـة مـن    والثانيةالسلوك العدواني، 

وقد تم اختيار أفراد عينة الدراسة بالطريقـة   ا وطالبة من طلبة جامعة اليرموك،طالب
لبيانـات  ل اإلحصـائية العشوائية الطبقية، ولتحقيق أهداف الدراسة تمت المعالجـة  

. باستخدام معامل ارتباط بيرسون واستخدام تحليـل االنحـدار المتعـدد التـدريجي    
بين السلوك العدواني  إحصائيةأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة عكسية ذات داللة 

وااللتزام بالقيم، كما وبينت نتائج هذه الدراسة عدم وجود اخـتالف فـي مسـتوى    
الجـنس، والتخصـص،   : اختالف فئات متغيرات السلوك العدواني والقيم يعزى إلى

ووجود فروق داله إحصائيا في مسـتوى  . والمعدل التراكمي، والمستوى األكاديمي
      . السلوك العدواني والقيم يعزى إلى اختالف مكان اإلقامة
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التغّير في نسق القيم لدى الشـباب  "دراسة بعنوان  ) 2004 ،خليفة(كما أجرى 
وهدفت الدراسة إلى الوقوف على أهم االتجاهات والقيم " مظاهره وأسبابه: الجامعي

السلبية التي ظهرت لدى الشباب الجامعي في جامعة القاهرة، وما طرأ على نسـق  
لدراسـة مـن   وتكّون مجتمع ا. القيم من تغّير ومحاولة معرفة أسبابه وأهم مظاهره

أعضاء هيئة التدريس وطلبة جامعة القاهرة بمتخلف تخصصاتهم وكلياتهم، وطبقت 
طالـب  )  300( ريس وعضـو هيئـة تـد   )  200( نة مكونة من الدراسة على عي

ورصدت الدراسة عدداً من القيم واالتجاهات السلبية لكـل مـن الطـالب    . جامعي
القيم السلبية التي أقرهـا أفـراد   وأعضاء هيئة التدريس، وتوصلت الدراسة إلى أن 

عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة  تكشف عـن خلـل واضـح فـي     
منظومة القيم لدى أفراد مجتمع الدراسة مما يعني حدوث نوع من التخلي عن العديد 
من القيم اإليجابية وتبني القيم السلبية والتي أثرت بشكل واضح وبشكل سلبي علـى  

  .واتجاهاتهم نحو المشاكل التي يعاني منها المجتمع سلوك الشباب
المكونات العامليـة للسـلوك   "والتي جاءت بعنوان  )2003توفيق، (أما دراسة 

 هـدفت و" في البحرين لدى عينات من طالب المرحلتين الجامعية والثانوية العدواني
لدى طـالب  العدواني و المنحرف إلى التعرف إلى المعالم األساسية للسلوك الدراسة

استخدمت الدراسـة المـنهج الوصـفي     المرحلتين الجامعية والثانوية في البحرين،
طالـب    310 عـدد  قد تكونت عينة الدراسة منو التحليل، باستخدام أداة االستبيان،

. المرحلـة الجامعيـة  مـن   طالب وطالبة  209 عددمن المرحلة الثانوية و وطالبة
ين في  مكونات السلوك العدواني فروقا دالة عند وأظهرت نتائج المقارنات بين الجنس

على عـاملي العـدوان   وعلى عاملي التهور والعدوان البدني،  0.05 مستوى داللة
لـذكور مـن طـالب    ا ت الفروق لصالحالعدوان اللفظي، حيث كانو العام، والعداوة
داللـة   عند مسـتوى  إحصائيا فروق دالة وأظهرت النتائج وجود، المرحلة الثانوية

لصالح الـذكور   فروقال تالمرحلة الجامعية، وقد كان ةبين الجنسين لدى عين 0.05
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والعدوان البدني، وقد فسرت النتائج على ضوء  العدوان اللفظي يعلى متغير أيضا
  .األدبيات والدراسات السابقة

تناولت ظاهرة االغتراب االجتمـاعي عنـد    دراسة) 2001إسماعيل، ( وأجرى
معي في مجتمع اإلمارات بوصفها حالة من حاالت الالتوافق مع القـيم  الشباب الجا

المعيارية السائدة في المجتمع اإلماراتي، وقد اتبعـت الدراسـة المـنهج الوصـفي     
التحليلي، واستخدام أداة االستبيان التي تم تطبيقها عينة عشوائية من طلبـة جامعـة   

ج هذه الدراسة أن هناك تراجع طالب وطالبة، وبينت نتائ 464اإلمارات تكونت من 
في القيم االجتماعية التقليدية لدى الشباب الجامعي دون تواجد قيم جديدة معاصـرة  

الوالء واالندماج االجتماعي، أما : تقوم مقامها، ومن بين القيم التقليدية التي تراجعت
االهتمام الفردية والقيم المادية والمصلحة الشخصية و: القيم الجديدة التي ظهرت فهي

بالذات،  وانطالقا من هذه النتيجة نوهت الدراسة إلى التحديات التي تتعـرض لهـا   
منظومة القيم في المجتمع من حيث قدرتها على توجيه األفراد والجماعات وتحديـد  
األنماط السلوكية المناسبة، األمر الذي خلق إحساسـا بـالفراغ والغربـة والقلـق     

) األنوميه(الشباب بدرجة لم تصل إلى مستوى  لدىواالنحراف عن معايير المجتمع 
  .أو الالمعيارية حسب مفهوم دوركهايم

  
  :الدراسات األجنبية

القـيم   تأثير" بدراسة بعنوان )Wang&Heikki, 2012( وانج وهايكى أجرى
الكشف عـن مسـتوي   إلى  ةوهدفت هذه الدراس" االجتماعيةعلى تطبيِق المسؤوليِة 
  ،وعالقتها بالنسق القيمى لـدي طـالب الجامعـات الصـينية    المسئولية االجتماعية 

طالبا وطالبة جامعية طبق عليهم مقياس المسئولية  )980(من تكونت عينة الدراسة و
كشفت نتائج الدراسة عن  و وليةأواستمارة بيانات  يالجتماعية ومقياس النسق القيم

الجتماعيـة  اولية بين قـيم اإلثياريـة والمسـئ    إحصائية وجود ارتباط موجب ودال
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فـى كـل مـن المسـئولية      إحصائيالى وجود فروق دالة إ أيضاوتوصلت الدراسة 
  . الطالبات صالح فيبين الطالب والطالبات   األخالقيةاالجتماعية والقيم 

المواطنة والهوية والتعليم فـي مواجهـة   : بعنوان )Reimers, 2010(دراسة 
في الواليات  تحديد دور المؤسسات التعليمةتحديات العولمة، هدفت هذه الدراسة إلى 

، مع التركيز على الجنسية وقـيم  قيم المواطنة والهويةفي تعميق  المتحدة األمريكية
المواطنة في مواجهة تحديات العولمة، وقد اعتمدت الدراسة على المصادر المكتبية 

المتحـدة  الواليـات  المدارس فـي   أن وبينت نتائج هذه الدراسةوالتحليل الوصفي، 
ضـرورية  ال ليست في الوقت الحاضر تفعل ما يكفي لتعزيز الكفـاءات  األمريكية 
المصدر األساسي للصراع في العالم  ، وبينت الدراسة أن التحديات العالمية لمواجهة

لصـراع  امصـدر   بـل أن  في المقام األول اقتصادياا أو أيديولوجي الجديد لن يكون
في الشؤون العالميـة،   وأكثر فاعلية أقوى ستكون القوميةالدول وأن  ، ثقافي سيكون
توظيـف اإلعـالم   و ترسيخ قيم المواطنـة ل ضرورة بذل الجهودبالدراسة  وأوصت

التربوي في المؤسسات التعليمية لمواجه تحديات العولمة، والعمل على دمج التربية 
للمحافظـة علـى    على المواطنة في المواد الدراسية كافة باعتبارها مدخالً ضرورياً

  .الهوية والخصوصية الثقافية للشعوب
وأجريـت   الشباب والمواطنـة الصـالحة،  : بعنوان )(Wood, 2009دراسة 
لعالقة بـين  وحاولت هذه الدراسة تقصي ا في بريطانيا،" إيست ميدالند"الدراسة في 

للمسـؤولية  الشباب والمواطنة الفاعلة، كما حاولت الكشف عن كيفية إظهار األفراد 
االجتماعية والديمقراطيات الليبرالية المتقدمة، وحاولت هذه الدراسة أيضـاً تقصـي   
كيف يعرف ويمارس الشباب المواطنة النشطة والفاعلة في كل يـوم مـن أيـامهم،    

 ورشـات العمـل   تـم اسـتخدام   أهداف الدراسةولتحقيق  ومنظومة العالم الحقيقية،
، أظهـرت  اعام 16-14تراوحت أعمارهم بين  شاباً 93والمجموعات المركزة مع 

نتائج هذه الدراسة أن المواطنة الفاعلة لدى لشباب متوسطة فيما يتعلق بالمسـؤولية  
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إظهـار وتقبـل   واتجاه مشكالت المجتمع، واالهتمام باآلخرين، وممارسة الحقوق، 
وعي االحترام، وصناعة القرار وضبط الذات، كذلك كشفت الدراسة أن العالقة بين ال

ومستوى الفعالية مفهوم واحد يتطلب اعتبار ما هي العوامل الداعمـة والمتناقضـة   
  .الختبار المواطنة الفاعلة

هذه هدفت و "إدارة صراع القيم"بعنوان  دراسة(Rayan, 2007)  رايـن أجرى 
إلى وصغ إطار لتقييم القيم في المناهج الدراسية في المدارس في الواليـات  الدراسة 
األمريكية، ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسة أداة االستبيان، وتكونـت  المتحدة 

 مدينة أورالندو طالب تم اختيارهم من المدارس الثانوية في 2000عينة الدراسة من 
في الواليات المتحدة األمريكية، وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك مجموعـة  

راسية، وأن هذه القيم تعمـل علـى إلهـام    كبيرة من القيم المتضمنة في المناهج الد
وتحفيز الطالب ليكونوا مواطنين صالحين في المجتمع، كما تسهم القيم في توجيـه  

كبير على قراراتهم سلوك الطلبة بشكل إيجابي مع أفراد المجتمع، كما أنها لها تأثير 
  .  وتوجهاتهم اتجاه الوطن

دور المؤسسـات  بعنـوان  " ) (Carlsson & Sonnader, 2006دراسـة  
معرفة دور المؤسسات التعليمية في  إلى هدفتوالتي " بناء فكر اإلنسان  التربوية في

الواليات المتحدة األمريكية في بناء فكر اإلنسان ودورهـا فـي إعـداده لمواجهـة     
المشكالت الحياتية، حيث أشارت إلى أن المؤسسات التعليمية لها دور كبير في بناء 

ني الذي يعول عليه كثيرا في صحة المعتقد والعيش بانسجام داخل الفكر والوعي األم
نسيج المجتمع الواحد، وأظهرت الدراسة أن الوعي الفكري يهدي اإلنسان للسـلوك  
المتوافق مع مصلحته ومصلحة المجتمع، وأن المدارس والجامعات تعـد الركيـزة   

ـ   م والمعرفـة، فـي   األساسية والمنبع الرئيس الذي يكتسب اإلنسان من خاللـه العل
مراحلها التعليمية المتدرجة تتكامل فروع المعرفة لدى األفـراد وتنمـو مهـاراتهم    
الفكرية وتتحسن السلوكيات، وفي المراحل التعليمية المختلفة يكون الطالـب علـى   
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استعداد فكري لتلقي كل ما من شأنه أن يؤثر إيجابيا في سلوكه وعاداته، وبخاصة ما 
ادة فرص أمنه الشخصي، وأوصت الدراسة بضـرورة تزويـد   ينعكس منها على زي

الطلبة بالقيم واألفكار الوقائية التي يراعى فيها التأثير على بناء شخصيته الفكريـة،  
وتشجيع الطلبة على االنتماء والتمسك وااللتزام بـالنظم والتعليمـات السـائدة فـي     

ثقافة المجتمع مـن خـالل   المجتمع، كما ينبغي على الجامعات تدعيم انتماء الطلبة ل
إشراكهم وربطهم بأهداف وقضايا تعمل على تفاعلهم مع القيم الفكرية والثقافية، التي 

  . تنعكس على سلوكهم، واختيارهم للجماعات التي ينتمون إليها
الحـوار الثقـافي واألمـن    " والتي بعنـوان   )Tardif, 2005(دراسة تارفيد 

هدفت الدراسة إلى معرفة الظروف حيث " ريكيةفي الواليات المتحدة األمالمجتمعي 
، وقدرة المجتمـع فـي   والقيموالتي تتمثل في اللغة، والدين،  الوطنيةالمهددة للثقافة 

حفظ شخصيته وفكرة في ظل الظروف المتغيرة التي يعيشـها العـالم، وأظهـرت    
قـدرة  الدراسة أن األمن بكل جوانبه الفكرية والثقافية والسياسية تتحقق من خـالل  

المجتمع على الحفاظ على شخصيته الحضارية بالرغم مـن التغيـرات والظـروف    
  .المتغايرة التي يعيشها األفراد في ظل االنفتاح الحضاري

مقارنة بين القيم االجتماعية " بعنوان  دراسة (Gardy, 2003)وأجرى جاردي 
 هـدفت و ،"الرسمية ارسالمد والطلبة في الكاثوليكية  ارسطالب المد لدىالمختارة 
إلى المقارنة بين اتجاهات الطلبة في المدارس الثانوية الدينيـة والمـدارس    الدراسة

حب الغير، واالعتماد على النفس، : الثانوية العامة نحو القيم االجتماعية المتمثلة في 
واألمانة، وهدفت أيضا الكشف عن العالقة بين ما يتعلمه الطلبة في المدارس وبـين  

التزامهم بالقيم االجتماعية، استخدمت الدراسـة اسـتمارة فلسـفة الطبيعـة      مستوى
أفـراد  ، وبلغت عـدد  ةالتي صممت لقياس االتجاهات نحو القيم االجتماعي اإلنسانية

طالـب   40طالب من المدارس الدينية الثانوية و  20طالب، منهم  60عينة الدراسة 
نتائج  كشفتا في الواليات المتحدة، وقد من المدارس الثانوية العامة في مدينة إنديان
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عدم وجود فروق بين طلبة المدارس الثانوية الدينيـة والمـدارس    عنهذه الدراسة 
الثانوية العامة في االتجاهات نحو القيم االجتماعية، وعدم وجود عالقة بين ما يتعلمه 

  .الطلبة في المدارس وبين ما يتمسكون به من قيم اجتماعية
 المحافظـة علـى الهويـة   : " عنـوان ب )Ethier & Deaux,1994(دراسة 
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تغيـر البيئـة علـى     ".واالستجابة للتهديد االجتماعية

، ومضمون الجهود التي تساهم في المحافظة علـى  االجتماعية المحافظة على الهوية
على احترام الـذات   ةاالجتماعي هوية المجموعة، وتحديد التأثيرات المالحظة للهوية

طالب السـنة األولـى    منعينة الدراسة  تكونت. باالشتراك مع عضوية المجموعة
األسبانيين في جامعات األنجلو، استخدم الدراسة مقياس احتـرام الـذات الجـامع،    

ود تغيرات رئيسة فـي عـدد   جعدم و: ومقياس معدل النقاط، أظهرت نتائج الدراسة
حيث تركز االرتباط بالهويـة األسـبانية أو مسـتوى     التي ذكرها الطالب، الهويات

ذو داللة احصـائية فـي   ) نقص(احترام الذات المرتبط بالهوية العرفية، وجود فرق 
المشاعر السلبية كما هو الحال في استخدام االتجاهات لتمييـز الهويـة األسـبانية،    

مشـاركة فـي   وأظهرت النتائج أن الطالب ذوي الهوية العرفية األولية تميـزوا بال 
النشاطات الثقافية وزيادة القوة في هواياتهم، بينما الطالب ذوي الهويـة األضـعف   
يشعرون بتهديد أكبر في البيئة وأظهروا نقص في احترام الذات، وانخفـاض فـي   

  .مستوى هويات الجماعة العرفية
  

  :ز الدراسة عن الدراسات السابقةما يميِّ
قـد   معظم الدراسـات يالحظ أن  السابقة وذات الصلة الدراسات من خالل عرض

وعالقتها ببعض المتغيرات، وهذا دليل علـى   قيم المواطنة وقفت عند زوايا متعددة من
، وأن ظـاهرة االنحـراف   فـي المجتمـع   األفرادأهمية قيم المواطنة في توجيه سلوك 

مكن أن نعـزو  ظاهرة متعددة األسباب ومتشابكة األصول والجذور وال ي السلوكي هي
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كما ونالحظ بأن جميع هذه الدراسات قـد   .أسباب ظهور هذه الظاهرة إلى سبب محدد
تعددت األهداف ولكنها اشتركت في هدف واحد أال وهو السيطرة والحد مـن ظـاهرة   
 السلوكيات المنحرفة والتي قد تتعدى هذه المسميات إلى مسميات أخرى منها اإلجـرام 

  .نوالخروج عن القانو والعنف
 نقص تبين وجود السابقة العربية منها واألجنبية، الدراسات على أثر االطالع علىو

المرتبطة  والعوامل المتغيرات ، وإدراك أهميةمجال هذه الدراسة والدراسات األبحاث في
 المشكلة، هذه في دراسة ، وشكل ذلك ضرورةالمنحرف والسلوك المواطنةبمهددات قيم 

  .الدراسة إلنجاز قوياً حافزاً وشكلت بحثها، وبضرورة وشعور بأهميتها
االنحراف كعامل رئيس في  مهددات قيم المواطنةوتنفرد هذه الدراسة بأنها تناولت 

 األولىالدراسة هذه ، لذا تعد قيم المواطنةالمهددات التي تواجه طبيعة ، وتحديد السلوكي
التـي تناولـت   و في المجتمع الخليجي بشكل عام، والمجتمع اإلماراتي بشكل خـاص، 

  ةاإلماراتيفي الجامعات  الرتكاب السلوك المنحرفكمتغير رئيس   مهددات قيم المواطنة
  .- على حد علم الباحث –
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1.3 í‰]…‚Ö]<íérãßÚ 
  

 واقـع  الذي يدرس، التحليليالمنهج الوصفي  على اعتمدلتحقيق أهداف الدراسة 
، يعبر عنها كميا وكيفياً، ودقيقاً صفها وصفاً علمياًيو المهددات األمنية لقيم المواطنة

باسـتخدام التحليـل    بين مهددات قيم المواطنة واالنحراف السلوكي وتحديد العالقات
 العالقة بـين المتغيـرات  وذلك للوصول إلى استنتاجات تساعد في فهم اإلحصائي، 

 أيضاً الدراسةهذه وتضمنت منهجية . وتقديم توصيات علمية تسهم في تطوير الواقع
المتعلقـة بموضـوعها مـن     التطبيقية والنظريـة  مسحاً مكتبياً لألدبيات والدراسات

  .للدراسة المصادر المتوفرة لبناء اإلطار النظري
 

2.3 ^ãjßéÂæ<í‰]…‚Ö]<ÄÛj¥ 
  

يتألف مجتمع الدراسة من الطلبة في الجامعات الحكومية والخاصة فـي دولـة   
حيث يبلغ ). سالبكالوريو(اإلمارات العربية المتحدة لمرحلة الدرجة الجامعة األولى 

: جامعـات، هـي  ) 3(الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة عدد الجامعات 
يد، وكليات التقنية العليا للبنات، ويبلـغ  اجامعة اإلمارات العربية المتحدة، وجامعة ز

 نحو) م2014-2013(للعام الدراسي  عدد الطلبة المسجلين فيها لمرحلة البكالوريوس
الصادرة عـن وزارة التعلـيم   حسب اإلحصاءات الرسمية  طالب وطالبة) 31610(

أمـا بالنسـبة للجامعـات    . م2014العالي والبحث العلمي في دولة اإلمارات لعـام  
الخاصة والمعترف فيها للتعليم الجـامعي   الخاصة فيبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي

وكلية، يدرس فيها عدد من طلبة اإلمارات ومـن   جامعة) 36(لمرحلة البكالوريوس 
ويبلـغ عـدد الطلبـة    . عاون الخليجي، ومن الطلبة العرب واألجانبدول مجلس الت
)  37671( نحو) م2014-2013(للعام الدراسي  لدرجة البكالوريوسالمسجلين فيها 

حسب اإلحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث  وطالبة بطال
دولـة  الخاصـة فـي    ومن أهم الجامعات . م2014العلمي في دولة اإلمارات لعام 
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، الجامعة البريطانيـة،  األمريكيةجامعة الشارقة، الجامعة (ات العربية المتحدة اإلمار
الجامعة الكندية، جامعة أبو ظبي، جامعة اإلتحاد، جامعة الحصن، جامعة الغريـر،  

جامعة عجمان للعلـوم  الخيمة،  رأسجامعة باريس السوربون، جامعة دبي، جامعة 
امعة ولونغونغ في دبي، الكلية األمريكية في اإلمـارات، أكاديميـة   ج ،والتكنولوجيا

الكلية اإللكترونية للجودة الشاملة، كلية الخلـيج الطبيـة ،    اإلمارات إلدارة الضيافة،
  .)كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

 ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار جامعتين بطريقة قصدية من مجتمع الدراسة،
  :هما

هـذه   اختيـار ، وقد تم وهي جامعة حكومية: جامعة األمارات العربية المتحدة
الجامعة األّم،  العربية المتحدة اإلماراتتعد جامعة : من أهمها اعتباراتالجامعة لعدة 

من أقدم و تخصًصا،  70وتمنح درجة البكالوريوس في م، 1976حيث تأسست عام 
كلية اآلداب : الجامعات في الدولة، وتضم الجامعة عدة كليات إنسانية وعلمية، وهي

والعلوم االقتصادية واإلدارية، وكلية العلوم الزراعية، وكلية الطب  التربوية،والعلوم 
وهذه الجامعة أسست خصيصا للطلبة من مواطني الدولة، إال أنها . والعلوم الصحية
مجلي التعاون الخليجي، كما توفر  ا ضمن أعداد محددة  ألبناء دولتتيح االلتحاق به

بعض المقاعد الدراسية لبعض الدول والهيئات والمنظمات وأبناء أعضـاء الهيئـة   
اللغـة   باعتمادهاجامعة األمارات العربية المتحدة وتتميز  ،التدريسية واإلدارية فيها

ويبلغ عدد الطلبة المسجلين فيهـا   ، هذاللتخصصات اإلنسانية للتدريس العربية كلغة
 طالبا وطالبة) 15610(نحو  ) م2014-2013(لمرحلة البكالوريوس للعام الدراسي 

  .)2014جامعة اإلمارات العربية المتحدة، (
جامعة خاصة، وقد تم اختيار هذه الجامعة لعدة اعتبارات وهي : جامعة الشارقة

تتميز جامعة الشارقة بخصوصية خاصة من الناحية العلميـة والثقافيـة   : من أهمها
م أن تكـون هـذه الجامعـة    1997والحضارية، حيث جاء في حيثيات تأسيسها عام 
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للمجتمـع   والمعارف العلميـة  صرحا تعليميا ومركزا لنشر الثقافة والفنون واآلداب
ـ اإلماراتي وأن تسهم في تنمية الثروات البشرية والمادية للمجتمـع، وذلـك ب   دف ه

 ،وية العربية واإلسـالمية والهتطوير المجتمع المحلي والحفاظ على التراث الوطني 
إشراك وإعـداد الطلبـة لتـولي     على الذي يركزالتعليمي  وتتميز الجامعة بأسلوبها
تضم العديد من الكليات اإلنسانية اإلضافة لكون الجامعة ب، أدوارا قيادية في المجتمع

، األعمـال  إدارةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، كليـة  : ، وهيوالعلمية
وطلية القانون، وطلية االتصال، وكلية الفنون الجميلة والتصميم، وكليـة الهندسـة،   

لبـة الجامعـة لمرحلـة    ويبلـغ عـدد ط  . وكلية العلوم الصحية، والكليات الطبيـة 
نحـو  ) م2014-2013(البكالوريوس خالل الفصل الخريفي من السـنة الدراسـة   

  .)م2014جامعة الشارقة، (طالبا وطالبة ) 12396(
والختيار عينة الدراسة من الطلبة في جامعتي األمارات العربية المتحدة وجامعـة  

من عدد الطلبـة فـي   %  5الشارقة تم أوالً تحديد عينة الدراسة بـنسبة ال تقل عن  
طالب وطالبة من عدد الطلبة في الجامعتين ) 1400(الجامعتين، حيث تمثل هذه النسبة 

ة الدراسة بطريقة عشوائية تم االعتماد على قوائم ولسحب عين. طالب) 28006(البالغ 
 الطلبة المسجلين في الشعب الدراسة ضمن المتطلبات اإلجبارية العامة فـي الجامعـة  

الثقافة اإلسالمية، اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية األساسية، تقنية المعلومات، مجتمـع  (
) 31(ألمارات العربية المتحدة ، حيث بلغ عدد الشعب الدراسية في جامعة ا) اإلمارات

تم توزيع أداة الدراسة علـى هـذه   طالب وطالبة، حيث ) 1865(تضم  دراسية شعبة
 تطبيـق بحيث يـتم   بناًء على كشوف أسماء الطلبة، الشعب بطريقة عشوائية منتظمة

الطلبة في  الشعبة الواحدة، وبهذه الطريقـة تـم توزيـع مـا     من %  50األداة على 
وبعـد إجـراء عمليـة    تبانه في جامعة األمارات العربية المتحـدة،  اس 750مجموعة 
استبانه غير مكتملـة،   31استبانه، وتم استبعاد  732ما مجموعة  استردادتم التطبيق 

طالب  701وبذلك يكون عدد أفراد عينة الدراسة من جامعة األمارات العربية المتحدة 
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أما بالنسبة لعملية . لتي تم توزيعهامن عدد االستبانات ا%  93تمثل ما نسبته  وطالب
أفراد عينة الدراسة من جامعة الشارقة فتم االعتماد على الطريقة نفسها التي تم  اختيار
عدد الطلبـة المسـجلين فـي    في جامعة األمارات العربية المتحدة، حيث يبلغ  إتباعها

شـعبة  ) 39(طالب وطالبة، مـوزعين علـى   ) 1410(المواد اإلجبارية في الجامعة 
استبانه علـى الطلبـة فـي هـذه      615دراسية، حيث تم تطبيق أداة الدراسة وتوزيع 

، البيانـات  استبانه غير مكتملـة  22استبانه، وتم استبعاد ) 611(الشعب، وتم استرداد 
تمثل مـا   طالباً وطالبة 589وبذلك يكون عدد أفراد عينة الدراسة من جامعة الشارقة 

يبين عـدد أفـراد   ) 1(والجدول . بانات التي تم توزيعهامن عدد االست%  95.7نسبته 
  .عينة الدراسة ونسبتهم من مجتمع الدراسة الكلي

 

  )1(جدول 
  حسب الجامعةفراد عينة الدراسة أل النسبي توزيعال

 الجامعة
مجتمع
 الدراسة

 العينة
العينة من نسبة 

  مجتمع الدراسة

% 4.49 701  15610  جامعة اإلمارات العربية المتحدة  

% 4.75 589  12396  جامعة الشارقة  

% 4.60 1290 28006  المجموع  

  

ـ  ويتبين من ،عينة الدراسة ألفراديبين الخصائص النوعية ) 2(والجدول   هخالل
أن الدراسة قد شملت الطلبة من كليات العلوم الطبيعية وكليات العلوم اإلنسانية حيث 

من كليـات  و، %42.0بلغت نسبة  أفراد عينة الدراسة من كليات العلوم الطبيعية  
الدراسة وفقا لمتغير الجنس تبين  وبالنظر إلى توزيع عينة ،%58.0العلوم اإلنسانية  

، بينما بلغ عدد الطالبات % 46.4من الذكور وبنسبة طالب  598أن الدراسة شملت 
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توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا لمتغير  مكان اإلقامة  أما %. 53.6وبنسبة  692
في مقابل %   78.1من سكان المدن الذين بلغت نسبتهم   هي األكبرتبين أن النسبة ف

على التـوالي،   %  11.7و %   10.2النسبة األقل من سكان البادية والقرى البالغة 
وتبين من البيانات الخاصة بتوزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير الدخل الشهري لألسرة 

درهم إماراتي، تالها ) 20000-10000(من فئة الدخل %  50.5أن النسبة العظمى 
درهم إماراتي، ومثلـت النسـبة   ) 20000أكثر من (من فئة الدخل % 27.8وبنسبة 
درهم إماراتي، وتبين من النتـائج  ) 10000أقل من (لدخل من فئة ا%  21.6األقل 

من الطلبة هـم مـن مـواطني    %  71.0أن النسبة العظمى من أفراد عينة الدراسة 
  .%29.0الدولة من الجنسية اإلماراتية، بينما بلغت نسبة الجنسيات األخرى 

  

  )2(جدول 
  ألفراد عينة الدراسة النوعيةالخصائص 

 (%)النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

  46.4  598  ذكر الجنس
  53.6  692 أنثى

 100.0  1290 المجموع

  42.0  542  علوم طبيعية الكلية

  58.0  748  علوم إنسانية
 100.0  1290 المجموع

  71.0  916  اإلماراتية الجنسية
  29.0  374  أخرى
 100.0  1290 المجموع

 السنة الدراسية

 

  38.8  501  أولى
  25.6  330  ثانية
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 (%)النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

  19.6  253  ثالثة 
  16.0  206  رابعة فأكثر
 100.0  1290  المجموع

الدخل الشهري 
درهم ( لألسر

 )إماراتي

  21.6  279  10000أقل من 
10000- 20000  652  50.5  

  27.8  359  20000أكثر من 
 100.0  1290  المجموع

  78.1  1008  مدينة مكان اإلقامة
  11.7  151  قرية
  10.2  131  بادية

 100.0  1290 المجموع

  
3_3 í‰]…‚Ö]<ì]_  

  

بهدف جمع البيانات الميدانية من عينة الدراسة المستهدفة استخدمت أداة االستبيان 
،  اتبعت المنهج الوصفي المسحي التي لطبيعة الدراسة ، وذلككأداة رئيسة لجمع البيانات

أداة الدراسة  تم تصميملتحقيق أهداف الدراسة، وقد   أكثر مالئمة باعتبار أداة االستبيانو
 العلمية لبنائها وإخضاعها الختبارات الصدق والثبات وفقاً للخطوات األسسحسب 
  :التالية المنهجية

  

تم تصميم االستبانة انطالقا مـن موضـوع الدراسـة    : بناء أداة الدراسة -1
األدبيات المتصلة واإلطار النظـري  وأهدافها وتساؤالتها، ومن خالل اإلطالع على 

) 2014 ،الجهنـي (، و)2012، الشهراني(للدراسة، والدراسات السابقة مثل دراسة 
 ،القواسـمة (و) 2008، العزام(و) 2014العوامرة والزبون، (و) 2008، المرهبي(و
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، باإلضافة إلى االستفادة من آراء الخبراء والمختصين في موضوعات األمن )2014
  :لوقاية من الجريمة، وتكونت االستبانة من ثالثة أجزاء رئيسة وهيالفكري وا

وتشـمل   بالطلبة أفراد عينـة الدراسـة  الخاصة البيانات األولية : الجزء األول
، الكليـة، الجـنس  نـوع  ، الطالـب  فيها يدرساسم الجامعة التي : التالية المتغيرات
  .لألسرة الدخل الشهري، مكان اإلقامة، السنة الدراسيةالجنسية، 

لـدى   بقيم المواطنة االلتزام مستوى ويقيس فقرة) 20( على ويشمل: الثانيالجزء 
  .الطلبة

السـلوك   درجة انتشـار أنمـاط  فقرة ويقيس ) 20(ويشمل على : الجزء الثالث
  .المنحرف لدى الطلبة

  :تتوزع على المحاور التالية فقرة) 65(ويشمل على : الجزء الرابع
. مستوى المهددات االجتماعية لقيم المواطنة بقياسويتعلق  : األولالمحور  -1

  .فقرة) 20(ويشمل على 
. ويتعلق بقياس مستوى المهددات االقتصادية لقيم المواطنة:  المحور الثاني -2

  .فقرة) 14(ويشمل على 
. ويتعلق بقياس مستوى المهددات األمنية لقـيم المواطنـة  :  المحور الثالث -3

 .فقرة) 15(ويشمل على 

. لقـيم المواطنـة  الثقافية ويتعلق بقياس مستوى المهددات :  لمحور الرابعا -4
 .فقرة) 16(ويشمل على 

 
4.3 í‰]…‚Ö]<ì]_<l^fmæ<Ñ‚‘<l]…^fj}]   

  

بدرجـة مقبولـة    هـا إمكانية تطبيقو صدق أداة الدراسة وثباتها لتأكد منل
  : تم إجراء بعض االختبارات السيكومترية ألداة الدراسة كما يلي ، إحصائياً
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  : صدق األداة
   ألداة الدراسةالصدق الظاهري  -1

تم اختيارهم مـن   محكمين) 7(في صورتها األولية على  أداة الدراسةعرض تم 
و من ، في األردن من جامعة مؤتة كلية العلوم االجتماعيةأعضاء هيئة التدريس من 

من جامعة الشارقة وجامعة زايد في دولة  اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية 
  :وذلك إلبداء آرائهم فيما يلي اإلمارات العربية المتحدة 

الـذي وردت   للمحـور  الدراسـة  محاور فقراتمن  فقرةتحديد انتماء كل   -أ
  .ضمنه أو عدم انتمائها

  .لقياس ما وضعت ألجله الفقراتصالحية    -ب
  .أداة الدراسة فقرات محاورمناسبة سلم التقدير لإلجابة عن   -د

  .الذي يتضمنها المحورلتوضيح  الفقراتكفاية عدد  -هـ
، أو إضـافة  ها، أو حذفغتها، وإمكانية تعديل صيافقرةوضوح صياغة كل   -و

أكثر قدرة علـى تحقيـق    أداة الدراسة وجعلها بهدف تحسينجديدة  فقرات
  .أجله من صممتالهدف الذي 

%)  80(التي حصلت على اتفـاق   الفقراتاستبقيت  وبعد إجراء عملية التحكيم
فقرات أجمع المحكمـين علـى ضـرورة     أربعةفأكثر من عدد المحكمين، وحذفت 

التي أجمع المحكمين على ضـرورة   الفقراتكما تم تعديل صياغة عدد من . حذفها
    .فقرات) 105( النهائي فقراتالأصبح عدد  عملية التحكيم وفي ضوء. تعديلها
  
   ألداة الدراسة صدق البناء -أ

من  استطالعيةعينة  أداة الدراسة تم تطبيق االستبانة على صدق بناءللتحقق من 
، طلب منهم اإلجابة على فقرات طالب وطالبة 50من  تأفراد مجتمع الدراسة تكون

 وذلـك بحسـاب معامـل   االستبانة، وبعد استعادتها تم التحقق من صـدق البنـاء   
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والجـدول  للمحـور،   الكلية والدرجة الفقرات في كل محور بين   Pearsonاالرتباط
 .يبين هذه النتائج )5(، )4(، )3(

  
  )3(جدول 

  محوري قيم المواطنةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات 
 ماوالدرجة الكلية له والسلوك المنحرف

  المنحرفمحور السلوك  محور قيم المواطنة
  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة

1  **0.41 1  **0.37 
2  **0.33 2  **0.45 
3  **0.47 3  **0.55 
4  **0.55 4  **0.45 
5  **0.47 5  **0.46 
6  **0.38 6  **0.65 
7  **0.40 7  **0.54 
8  **0.50 8  **0.59 
9  **0.42 9  **0.62 
10  **0.62 10  **0.44 
11  **0.44 11  **0.32 
12  **0.32 12  **0.52 
13  **0.52 13  **0.33 
14  **0.33 14  **0.46 
15  **0.46 15  **0.50 
16  **0.50 16  **0.41 
17  **0.41 17  **0.38 
18  **0.41 18  **0.69 
19  **0.37 19  **0.54 
20  **0.45 20  **0.37 

  ).0.01(دالة إحصائياً عند مستوى داللة **
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أن معامالت االرتباط بين درجات كل فقـرة مـن   ) 3(نتائج الجدول  يتضح من
و  0.32(جميع فقرات المحور، تتـراوح بـين    المواطنة ودرجةفقرات محور قيم 

، ويتضـح  )0.05(، وهي معامالت ارتباط دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) 0.62
جـة جميـع   أيضا أن بين درجات كل فقرة من فقرات محور السلوك المنحرف ودر

، وبهذا يتضح االتساق الداخلي بـين  ) 0.69و  0.32(فقرات المحور، تتراوح بين 
  .عبارات هذه المحاور، مما يؤكد الصدق البنائي لهما

  
  )4(جدول 

المهددات االجتماعية واالقتصادية (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محاور 
 والدرجة الكلية لها) لقيم المواطنة الثقافيةواألمنية، و

المهددات
  االجتماعية

المهددات
  االقتصادية

 المهددات

  األمنية
 المهددات

  الثقافية
  رقم
  الفقرة

  معامل
  االرتباط

  رقم
  الفقرة

معامل 
  االرتباط

  رقم
  الفقرة

  معامل
  االرتباط

  رقم
  الفقرة

معامل 
  االرتباط

1  **0.41 1  0.49**  1  0.44**  1  0.45**  
2  **0.37 2  0.35**  2  0.50**  2  0.38**  
3  **0.45 3  0.31**  3  0.34**  3  0.56**  
4  **0.55 4  0.35**  4  0.39**  4  0.45**  
5  **0.45 5  0.37**  5  0.40**  5  0.41**  
6  **0.46 6  0.42**  6  0.44**  6  0.44**  
7  **0.65 7  0.50**  7  0.48**  7  0.43**  
8  **0.54 8  0.30**  8  0.36**  8  0.38**  
9  **0.59 9  0.48**  9  0.41**  9  0.41**  
10  **0.62 10  0.41**  10  0.50**  10  0.45**  
11  **0.44 11  0.40**  11  0.45**  11  0.57**  
12  **0.32 12  0.33**  12  0.36**  12  0.38**  
13  **0.52 13  0.33**  13  0.50**  13  0.56**  
14  **0.33 14  0.43**  14  0.40**  14  0.39**  
15  **0.46 -  -  15  0.43**  15  0.46**  
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المهددات
  االجتماعية

المهددات
  االقتصادية

 المهددات

  األمنية
 المهددات

  الثقافية
16  **0.50 -  -  -  -  16  0.44**  
17  **0.41 -  -  -  -  -  -  
18  **0.38 -  -  -  -  -  -  
19  **0.69 -  -  -  -  -  -  
20 **0.54 -  -  -  -  -  -  

  ).0.01(دالة إحصائياً عند مستوى داللة **
  

ين درجات كل فقرة مـن  أن معامالت االرتباط ب) 4(ويتضح من نتائج الجدول 
المهددات االجتماعية واالقتصـادية واألمنيـة، والسياسـية لقـيم     ( :محاور فقرات

، وهـي معـامالت   )0.75و  0.32(، تتراوح بين ودرجة المحور إجماالً) المواطنة
، وبهذا يتضح االتساق الداخلي بـين  )0.05(ارتباط دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

  .هماعبارات هذه المحاور، مما يؤكد الصدق البنائي ل
  

  )5(جدول 
  ألداة الدراسةمعامالت االرتباط بين محاور الدراسة والدرجة الكلية 

  معامل االرتباط  المحاور
 0.421**  قيم المواطنة

 0.403**  السلوك المنحرف

 0.451**  لقيم المواطنة المهددات االجتماعية

 0.505**  لقيم المواطنة المهددات االقتصادية

 0.511**  لقيم المواطنة المهددات األمنية

 0.402**  لقيم المواطنة الثقافيةالمهددات 

  ).0.01(دالة إحصائياً عند مستوى داللة **
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أن معامالت االرتباط بين الدرجات الكلية لكل محور ) 5(ويتضح من نتائج الجدول 
، وهـي  )0.511و  0.402(ودرجة األداة إجماالً، تتـراوح بـين    من محاور الدراسة

، وبهذا يتضح االتساق الداخلي )0.05(معامالت ارتباط دالة إحصائياً عند مستوى داللة 
  .بين محاور الدراسة واألداة إجماالً، مما يؤكد الصدق البنائي ألداة الدراسة

  
  : الثبات -2

تم التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة االتساق الداخلي بين فقرات األداة، 
اعتمدت الدراسة على حساب الثبات من النتائج المتحصلة من تطبيق أداة الدراسة حيث 

الثبات باستخدام المعـادالت اإلحصـائية   معامل حساب  وتم،  على العينة االستطالعية
 Cronbachلفاأالمستخدمة لقياس الثبات لألداة  معامل كرنباخ المناسبة، ومن المقاييس 

Alpha جـاءت قيمـة    االسـتطالعية  ، وبعد تطبيق هذا االختبار على عينة الدراسة
  .)6(الجداول الدراسة كما هو مبين في  كل محور من محاور أداةمعامالت الثبات ل

  
  )6(جدول 

  الدراسةلمحاور أداة ) لفاأكرنباخ (معامل الثبات 

عدد   األبعادالمهددات 
  الفقرات

 معامل الثبات
  )كرونباخ ألفا(

  0.801  20  قيم المواطنة: المحور األول
  0.851  20  السلوك المنحرف: المحور الثاني

  0.917  20  المهددات االجتماعية لقيم المواطنة: المحور الثالث
  0.831  14  المهددات االقتصادية لقيم المواطنة: المحور الرابع

  0.854  15  المهددات األمنية لقيم المواطنة: المحور الخامس
  0.858  16  المهددات الثقافية لقيم المواطنة: المحور السادس

  0.922  105  معامل ثبات الكلي
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تمتع جميع محاور الدراسة بدرجة مرتفعة من الثبـات،  ) 6(يتضح من الجدول 
  .0.922 حيث بلغ معامل الثبات  الكلي ألداة الدراسة

وبناًء على ما تقدم من نتائج الصدق والثبات وصدق المحكمين يتضح إمكانيـة  
تطبيق أداة الدراسة واالعتماد عليهما في التطبيق، والوثوق من النتائج التي ستسـفر  

  .عنها
  

4.3 í‰]…‚Ö]<l^Þ^éfÖ<íéñ^’uý]<í¢^Ã¹]<géÖ^‰_  
  

الثاني والثالث وفقا لمقياس تم تصنيف إجابات فقرات محاور الدراسة في الجزء 
وحدد بخمس إجابات حسب أوزانها رقميا وحسب درجة ) Likert(ليكرت الخماسي 

  :الموافقة على النحو التالي
  

 ).درجات 5(ويمثل  )دائماً( .1

 ).درجات 4(ويمثل  )غالباً( .2

 ).درجات 3(ويمثل  )أحياناً( .3

 ).درجتان(ويمثل  )نادراً( .4

 ).واحدةدرجة (ويمثل  )أبداً( .5

  
وتصنيف إجابات فقرات محاور الدراسة الرابعة والخامسة في الجـزء الثالـث   

وحدد بخمس إجابات حسب أوزانها رقميـا  ) Likert(وفقا لمقياس ليكرت الخماسي 
  :وحسب األهمية ودرجة الممارسة على النحو التالي
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 ).درجات 5(ويمثل  )موافق بشدة.(1

 ).درجات 4(ويمثل  )موافق.( 2

 ).درجات 3(ويمثل  )محايد.(3

 ).درجتان(ويمثل  )غير موافق.( 4

 ).درجة واحدة(ويمثل  )غير موافق بشدة.( 5

  
مع األخذ بعين االعتبار أن قيم األوساط الحسابية التي توصلت إليهـا الدراسـة   

  :للمحور إجماالً  سيتم التعامل معها لتفسير المتوسطات على النحو التالي
  

  منخفض  متوسط  مرتفع
  )فأقل 2.49(  )3.49-2.5(  )فما فوق 3.5(

  
وبناء على ذلك فإذا كانت قيمة المتوسط الحسابي العام لفقرات المحور إجمـاالً  

فيكون المستوى مرتفعـاً، أمـا إذا كانـت قيمـة     ) 3.50(أكثر من الوسط الحسابي 
حسابي فان المستوى متوسطا، وإذا كان المتوسط ال) 3.49-2.50(المتوسط الحسابي 

  .فيكون المستوى منخفضا) فأقل 2.49(
عالجت الدراسة البيانات التي تم الحصول عليها من الدراسة الميدانية إحصائيا، و

تم االعتمـاد  ، حيث V. 21 SPSS باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية
 :التالية اإلحصائيةعلى األساليب 

وذلـك  ) Descriptive Statistic Measures(مقياس اإلحصاء الوصفي  -1
 Frequency لوصف خصائص عينة الدراسة، اعتماداً علـى التكـرارات  
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، ومن أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة، ومعرفة Percente  ويةئوالنسب الم
الحسـابية، واالنحرافـات    األوسـاط باسـتخدام   للمحـاور األهمية النسبية 

  . المعيارية
  Pearson Correlation بيرسون ارتباطمعامل  -2
  )One way ANOVA(تحليل التباين األحادي   -3
 One-Way ANOVA: Postللمقارنات البعديـة   Scheffeاختبار شافيه -4

Hoc Multiple Comparison.  
  .Independent Sample T-testللعينات المستقلة " ت"اختبار  -5
  Multiple Regressionتحليل االنحدار المتعدد  -6



  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وعالقتها باالنحراف السلوآي المهددات األمنية لقيم المواطنة

-128- 

   



  
  
  
  

  المنهجية والتصميم:  الثالثالفصل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

-129- 

 
  

 

  

  

  

  

  

  الرابعالفصل 
 عرض النتائج ومناقشتها

 والتوصيات
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 ومناقشـتها  الدراسة واختبار فرضياتها أسئلةيتضمن الفصل الحالي اإلجابة عن 
  .لما أظهرته نتائج المعالجات اإلحصائية وفقاً

  
1.4 <sñ^jÞ<š†Âí‰]…‚Ö]<í×ò‰_<àÂ<íe^qý]   

  

في  مستوى االلتزام بقيم المواطنة لدى الطلبةما  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول
  ؟ نظر أفراد عينة الدراسة من وجهة الجامعات

الحسـابية واالنحرافـات    األوساطومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال تم حساب 
ــة الدراســة نحــو   ــراد عين ــات أف ــة إلجاب ــيمالمعياري ــزام بق  مســتوى االلت

وترتيبها تنازليـا حسـب   المواطنة لدى الطلبة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  
  . المستوى

  
  )7(جدول 

ة نحو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى استجابة أفراد عينة الدراس
  مستوى االلتزام بقيم المواطنة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

رقم 
 البعدالفقرة

الوسط 
الحسابي

األهمية 
النسبية 

(%) 

االنحراف 
 المعياري

المستوىالترتيب

9 
المحافظة على الحرص و

 الوطن واستقراره مصالح
 مرتفع 1 0.81 91.0 4.55

6 
 اإليمان بأهمية الوحدة الوطنية

 في الدولة
 مرتفع 2 0.89 90.6 4.53

5 
 الحضارية االفتخار بالمسيرة

 للدولةالسياسية و
 مرتفع 3 0.99 87.4 4.37

10 
الدفاع عن الوطن في االلتزام ب

 كل المواقف التي تتطلب ذلك
 مرتفع 4 0.99 85.9 4.29
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رقم 
 البعدالفقرة

الوسط 
الحسابي

األهمية 
النسبية 

(%) 

االنحراف 
 المعياري

المستوىالترتيب

4 
من أجل  أملكتقديم أفضل ما 

 رفعة الوطن وتقدمه
 مرتفع 5 1.07 84.1 4.20

1 
 واالفتخار بالوالء الوالء للوطن

 مرتفع 6 1.12 83.9 4.20  له

17 
االلتزام بالصدق واألمانة في 

 التعامل مع اآلخرين
 مرتفع 7 1.21 80.5 4.02

13 
اإليمان بروح التعاون واإلخاء 

 بين المواطنين
 مرتفع 8 1.19 80.3 4.02

14 
رفض العنف واستخدام القوة 

 في تحقيق األهداف
 مرتفع 9 1.26 79.5 3.98

3 
المشاركة بتعزيز األمن 

 الدولةواالستقرار في 
 مرتفع 10 1.24 77.7 3.88

 مرتفع 11 1.30 77.6 3.88 االلتزام بأداء الواجبات الدينية 19

2 
 وتحملالقيام بأداء الواجبات 

 المسؤوليات تجاه الوطن
 مرتفع 12 1.35 77.1 3.86

11 
تقديم مصلحة الوطن على 

 الفردية المصالح
 مرتفع 13 1.28 75.8 3.79

16 
مظاهر  تقديم الدعم لنشر

 الديمقراطية في الوطن
 مرتفع 14 1.38 70.6 3.53

7 
المساهمة في التصدي للمظاهر 

 السلبية في المجتمع
  متوسط 15 1.40 67.2 3.36

20 
مساعدة اآلخرين في جميع 

 الظروف واألوقات
  متوسط 16 1.41 61.9 3.10

12 
المشاركة في العمل التطوعي 

 لصالح الوطن
  متوسط 17 1.36 61.1 3.05
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رقم 
 البعدالفقرة

الوسط 
الحسابي

األهمية 
النسبية 

(%) 

االنحراف 
 المعياري

المستوىالترتيب

8 
تقبل أفكار ومواقف اآلخرين 

 ونقدهم
  متوسط 18 1.41 61.0 3.05

15 
المشاركة في الفعاليات 
 والنشاطات الوطنية

  متوسط 19 1.29 58.8 2.94

18 
القيام بالتبليغ عن المخالفات 

  متوسط 20 1.21 53.9 2.69  السلوكية لآلخرين

لمتغير  العام المتوسط الحسابي 1-20
 مرتفع - 0.683 75.3 3.76  االلتزام بقيم المواطنة

  

إجابات أفراد عينة الدراسة نحـو مسـتوى   ) 7(تبين النتائج الواردة في الجدول 
االلتزام بقيم المواطنة لدى الطلبة، وقد جاءت تلك اإلجابات مؤكدة اللتزام الطلبة بقيم 

حيث أظهرت النتائج أن المستوى العام لاللتزام بقيم المواطنة لدى الطلبة  المواطنة،
في الجامعات من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  قد جاء بدرجة مرتفعة، حيث بلغ 

، مما يعني أن 0.683، بانحراف معياري )3.764(المتوسط الحسابي العام لإلجابات 
لطلبة وتحليهم بقيم المواطنة وبدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة موافقون على التزام ا

،  ويتضح من النتائج بأن الفقـرات قـد   % 75.3مرتفعة بشكل عام وبنسبة موافقة 
حصلت على مستوى مرتفع ومتوسط وتراوحت أوسـاط اسـتجابات أفـراد عينـة     

) 9(كحد أعلى على الفقرة رقم ) 4.55(الدراسة على مضامينها بين الوسط الحسابي 
،  والوسـط  " الوطن واستقراره مصالحالمحافظة على الحرص و" ص على التي تن

القيام بـالتبليغ  " التي تنص على ) 18(كحد أدنى على الفقرة رقم ) 2.96(الحسابي 
  ".  عن المخالفات السلوكية لآلخرين

  

ما أنماط السلوك المنحرف األكثر انتشارا بين : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
  ؟ الجامعات من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة الطلبة في
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ومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال تم حساب األوساط الحسـابية واالنحرافـات   
المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو أنماط السلوك المنحرف األكثر انتشـارا  

  . ىبين الطلبة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة وترتيبها تنازليا حسب المستو
  

  )8(جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى استجابة أفراد عينة الدراسة نحو 
  أنماط السلوك المنحرف األكثر انتشارا بين الطلبة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

رقم 
 أنماط السلوكالفقرة

الوسط 
الحسابي

األهمية 
النسبية 

(%) 

االنحراف 
 المعياري

المستوىالترتيب

17 
السهر مع األصدقاء ألوقات 
 متأخرة في الليل خارج المنزل

 متوسط 1 1.12 56.3 2.82

 متوسط 2 1.38 54.3 2.71 قيادة السيارات بسرعة وتهور 4

 متوسط 3 1.26 53.7 2.68 المشاجرة مع أحد أفراد األسرة 5

6 
عدم التقيد بأنظمة وتعليمات 

 الجامعة
 متوسط 4 1.22 53.1 2.65

 منخفض 5 1.20 49.1 2.45 الغش في االمتحانات 16

 منخفض 6 1.11 48.0 2.40 اإلخالل باآلداب العامة 1

 منخفض 7 1.17 41.1 2.05 اإلضرار بممتلكات الجامعة 2

8 
في  واإلخفاقإهمال الدراسة 

 االمتحانات
 منخفض 8 1.11 41.1 2.05

13 
التحريض والمشاركة في 

 الشجار
 منخفض 9 0.96 36.9 1.84

7 
 االنضمام لرفقاء السوء 

 مخالفة للقانون الرتكاب أعمال
 منخفض 10 1.05 36.9 1.84
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رقم 
 أنماط السلوكالفقرة

الوسط 
الحسابي

األهمية 
النسبية 

(%) 

االنحراف 
 المعياري

المستوىالترتيب

3 

القيام بالتهديد واالعتداء  على 
أحد أفراد الهيئة التدريسية 
 واإلدارية في الجامعة

 منخفض 11 1.04 36.8 1.84

15 
تهديد وضرب بعض الزمالء 

 في الجامعة
 منخفض 12 1.04 36.5 1.82

 منخفض 13 0.98 36.3 1.81  تناول العقاقير المنشطة 10

 منخفض 14 0.98 35.9 1.80الجنس اآلخرالتحرش ومعاكسة  19

 منخفض 15 0.82 34.8 1.74 والمنومة تناول العقاقير المهدئة 9

 منخفض 16 0.93 34.8 1.74 )ةالسجائر، النارجيل(التدخين  11

14 
استخدام العنف للحصول على 

 المال
 منخفض 17 0.86 34.3 1.72

18 
ترويج ونشر اإلشاعات بين 

 الطلبة
 منخفض 18 0.73 33.9 1.69

12 
ترويج وبيع وتعاطي المسكرات 

 والمخدرات
 منخفض 19 0.74 32.8 1.64

20 
القيام  بالسرقة وأخذ حاجات 

 الغير بالقوة
 منخفض 20 0.64 32.3 1.61

1-20 
ألنماط  العام المتوسط الحسابي

السلوك المنحرف األكثر انتشارا 
  بين الطلبة

 منخفض - 0.719 40.8 2.04

  
إجابات أفراد عينة الدراسة اتجـاه أنمـاط   ) 8(تبين النتائج الواردة في الجدول 

السلوك األكثر انتشارا بين الطلبة في الجامعات، حيث أظهرت النتائج أن المتوسـط  
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السلوك المنحرف المختلفة بين الطلبة في الجامعات من الحسابي العام النتشار أنماط 
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  قد جاءت بدرجة منخفضة، حيـث بلـغ المتوسـط    

، 0.683بـانحراف معيـاري   %   40.8، بنسـبة  )2.04(الحسابي العام لإلجابات 
ويتضح من النتائج بأن الفقرات قد حصلت على مستوى متوسط ومنخفض وتراوحت 

) 2.82(ط استجابات أفراد عينة الدراسة على مضامينها بين الوسط الحسـابي  أوسا
السهر مع األصـدقاء ألوقـات   " التي تنص على ) 17(كحد أعلى على الفقرة رقم 

كحد أدنى على الفقـرة  ) 1.61(،  والوسط الحسابي " متأخرة في الليل خارج المنزل
  ".  حاجات الغير بالقوةالقيام  بالسرقة وأخذ " التي تنص على ) 20(رقم 

  
ما المهددات االجتماعية لقيم المواطنـة مـن   : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

  وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟
ومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال تـم حسـاب األوسـاط الحسـابية              

واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو المهددات االجتماعية لقـيم  
  . المواطنة وترتيبها تنازليا حسب المستوى

  
  )9(جدول 

عينة الدراسة نحو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى استجابة أفراد 
  المهددات االجتماعية لقيم المواطنة

رقم 
 المهددات االجتماعيةالفقرة

الوسط 
الحسابي

األهمية 
النسبية

االنحراف 
 المعياري

مستوى الترتيب
 التأثير

13 
استخدام وسائل االتصال  سوء

 الحديثة
 مرتفع 1 1.13 75.6 3.78

14 
أوقات الفراغ لدى  عدم استغالل

 الشباب
 مرتفع 2 1.03 74.3 3.72
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رقم 
 المهددات االجتماعيةالفقرة

الوسط 
الحسابي

األهمية 
النسبية

االنحراف 
 المعياري

مستوى الترتيب
 التأثير

4 
زيادة معدالت العمالة المنزلية 

 من الجنسين في األسرة
 مرتفع 3 1.17 74.2 3.71

6 
االعتماد على العمالة الوافدة في 

 تربية األبناء
 مرتفع 4 1.12 73.2 3.66

 مرتفع 5 1.03 72.7 3.63 زيادة حاالت الطالق بين األسر 3

10 
ضعف الوازع الديني لدى 

 الشباب
 مرتفع 6 1.10 72.5 3.62

 مرتفع 7 1.04 71.9 3.60 ارتفاع المهور وتكاليف الزواج 9

 مرتفع 8 1.03 71.4 3.57 التعصب الديني والقبلي 15

7 
تضاؤل دور األسرة في الضبط 

 االجتماعي لألبناء
 مرتفع 9 1.05 71.4 3.57

20 
عدم االلتزام بقواعد اآلداب 

 العامة مع اآلخرين
 مرتفع 10 1.11 70.0 3.51

11 
غياب الوالدين لفترات طويلة عن  

 المنزل للعمل
 متوسط 11 1.20 69.2 3.46

19 
غير ال خصوصيةاحترام  عدم

 والتدخل في شؤونهم
 متوسط 12 0.99 69.1 3.46

 متوسط 13 0.86 68.7 3.44 ارتفاع سن الزواج لدى الشباب 1

12 
 التشدد في الرأي وعدم قبول النقد

 من اآلخرين
 متوسط 14 0.95 68.2 3.41

8 
ضعف العالقات االجتماعية بين 

 األفراد في األسرة
 متوسط 15 1.16 67.4 3.37

16 
قلة االهتمام بالعمل الجماعي 
 والتطوعي للصالح العام

 متوسط 16 0.96 67.3 3.37
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رقم 
 المهددات االجتماعيةالفقرة

الوسط 
الحسابي

األهمية 
النسبية

االنحراف 
 المعياري

مستوى الترتيب
 التأثير

17 
تنامي الفروق االجتماعية بين 
 األغنياء والفقراء في المجتمع

 متوسط 17 1.12 67.1 3.35

5 
اللجوء للعنف لحل المشكالت 

 وليس للحوار والمناقشة
 متوسط 18 1.25 66.8 3.34

2 
زيادة معدالت العنوسة بين 

 في المجتمع الفتيات
 متوسط 19 1.19 66.6 3.33

 متوسط 20 1.16 66.0 3.30 عدم التسامح مع اآلخرين 18

1-20 
لمستوى  العام المتوسط الحسابي

المهددات االجتماعية لقيم 
  المواطنة

 مرتفع - 0.77 70.1 3.51

  
إجابات أفراد عينة الدراسة اتجاه مسـتوى  ) 9(تبين النتائج الواردة في الجدول 

المهددات االجتماعية لقيم المواطنة، حيث أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي العام 
المواطنة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  قـد  لمستوى المهددات االجتماعية لقيم 

، بنسـبة  )3.51(جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لإلجابات 
، ويتضح من النتائج بـأن الفقـرات قـد    0.77بانحراف معياري %  70.1موافقة 

حصلت على مستوى مرتفع ومتوسط وتراوحت أوسـاط اسـتجابات أفـراد عينـة     
كحد أعلى على الفقـرة رقـم   ) 3.78(مضامينها بين الوسط الحسابي  الدراسة على

،  والوسط الحسابي " استخدام وسائل االتصال الحديثة سوء" التي تنص على ) 13(
عـدم التسـامح مـع    " التي تنص علـى  ) 18(كحد أدنى على الفقرة رقم ) 3.30(

  ". اآلخرين
قتصادية لقيم المواطنـة مـن   ما المهددات اال: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

  وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟
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ومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال تم حساب األوساط الحسـابية واالنحرافـات   
المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو المهددات االقتصـادية لقـيم المواطنـة    

  . وترتيبها تنازليا حسب المستوى
  )10(جدول 

واالنحرافات المعيارية ومستوى استجابة أفراد عينة الدراسة نحو  المتوسطات الحسابية
  المهددات االقتصادية لقيم المواطنة

رقم 
 المهددات االقتصاديةالفقرة

الوسط
الحسابي

األهمية 
النسبية

االنحراف 
 المعياري

مستوى الترتيب
 التأثير

4 
التباين الكبير في مستويات الدخل 

 بين المواطنين
 مرتفع 1 1.27 78.1 3.91

 مرتفع 2 1.20 74.5 3.73سيطرة الحياة المادية على األفراد 3

1 
ارتفاع مستوى متطلبات المعيشة 

 وكمالياتها
 مرتفع 3 1.21 72.5 3.62

6 
ازدياد معدالت البطالة بين 

 المواطنين
 مرتفع 4 1.18 70.4 3.52

10 
االعتماد على القروض البنكية 

 لتلبية االحتياجات
 متوسط 5 1.29 69.8 3.49

11 

امتناع بعض المواطنين عن 
العمل في بعض الوظائف 

 واألعمال

 متوسط 6 1.14 69.7 3.48

13 
عدم مواكبة مخرجات التعليم 

 الحتياجات سوق العمل
 متوسط 7 1.36 68.0 3.40

12 
انتشار مظاهر الفساد اإلداري 

 والمالي
 متوسط 8 1.45 66.6 3.33

2 
ألسعار السلع االرتفاع المتوالي 

 والخدمات
 متوسط 9 1.30 66.5 3.32

14 
عدم االهتمام بالتعليم المهني 

 والحرفي
 متوسط 10 1.37 66.2 3.31
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رقم 
 المهددات االقتصاديةالفقرة

الوسط
الحسابي

األهمية 
النسبية

االنحراف 
 المعياري

مستوى الترتيب
 التأثير

 متوسط 11 1.24 65.9 3.30  الفقر وتدني مستوى الدخل 7

5 
الخوف من الفشل في إيجاد 

 العمل في المستقبل
 متوسط 12 1.17 65.4 3.27

9 
المالية  ارتفاع معدالت التحويالت

 للخارج
 متوسط 13 1.10 63.1 3.15

8 
مشاريع  عدم العدالة في توزيع

 التنمية االقتصادية
 متوسط 14 1.24 61.6 3.08

 مرتفع - 0.81 71.2 3.56  العام المتوسط الحسابي 

  
إجابات أفراد عينة الدراسة اتجاه مستوى ) 10(تبين النتائج الواردة في الجدول 

لقيم المواطنة، حيث أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي العام  المهددات االقتصادية
لمستوى المهددات االقتصادية لقيم المواطنة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  قـد  

، بنسـبة  )3.56(جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لإلجابات 
مكن ترتيب المهـددات  ، وبشكل تفصيلي ي0.81بانحراف معياري %  71.2موافقة 

االقتصادية لقيم المواطنة على مفردات هذا المحور في  ضوء إجابات أفراد عينـة  
إن مـن أكثـر   : بالشكل التالي) 10(الدراسة والمبينة في النتائج الواردة في جدول 
التباين الكبير في مستويات الدخل بين  "المهددات االقتصادية لقيم المواطنة تتمثل في 

حيث كانت درجة الموافقـة  " وكمالياتهان ارتفاع مستوى متطلبات المعيشة المواطني
، بنسـبة موافقـة   )3.91(على هذه الفقرة بدرجة مرتفعة وبلغ الوسط الحسابي لهـا  

وجاء ترتيب هذا المهدد في الترتيب األول ) 1.27(، وبانحراف معياري % 78.10
 "ثاني من حيث األهمية الفقـرة  من حيث درجة األهمية النسبية، وجاء في الترتيب ال

حيث كانت درجة الموافقة علـى هـذه الفقـرة    "  سيطرة الحياة المادية على األفراد
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، % 74.50، بنسـبة موافقـة   )3.73(بدرجة مرتفعة وبلغ الوسط الحسـابي لهـا   
، وجاء في الترتيب الثالث عشر وقبل األخير من حيـث  )1.20(وبانحراف معياري 

حيـث كانـت درجـة    "  رتفاع معدالت التحويالت المالية للخارجا "األهمية الفقرة 
، بنسـبة  )3.15(الموافقة على هذه الفقرة بدرجة متوسطة وبلغ الوسط الحسابي لها 

، وجاء في الترتيب األخير من حيث )1.10(، وبانحراف معياري % 63.10موافقة 
حيـث كانـت   "  صـادية مشاريع التنمية االقت عدم العدالة في توزيع "األهمية الفقرة 

، )3.41(درجة الموافقة على هذه الفقرة بدرجة متوسطة وبلغ الوسط الحسابي لهـا  
  ).                      0.95(، وبانحراف معياري % 68.20بنسبة موافقة 

  
ما المهددات األمنية لقيم المواطنة من وجهة : النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

  ؟نظر أفراد عينة الدراسة
ومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات      

المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة تجاه المهددات األمنية لقيم المواطنة وترتيبها 
  . تنازليا حسب المستوى

  )11(جدول 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى استجابة أفراد عينة

  لدراسة نحو المهددات األمنية لقيم المواطنةا
رقم 
 المهددات األمنيةالفقرة

الوسط
الحسابي

األهمية 
النسبية

االنحراف 
 المعياري

مستوىالترتيب

 مرتفع 1 0.96 74.1 3.70 عدم االمتثال لألنظمة والقوانين 1

4 
اإلدمان على المخدرات 

 والمسكرات
 مرتفع 2 1.15 73.9 3.69

6 
 انتشار النوادي الليليةزيادة 

 واإلقبال عليها
 مرتفع 3 1.12 73.1 3.65
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رقم 
 المهددات األمنيةالفقرة

الوسط
الحسابي

األهمية 
النسبية

االنحراف 
 المعياري

مستوىالترتيب

9 
 ةزيادة خطر الجماعات اإلرهابي

 على الشباب
 مرتفع 4 1.09 72.9 3.65

8 
في  جرائم العمالة الوافدة تفشي

 المجتمع
 متوسط 5 1.02 72.8 3.64

5 
 األخالقياالنحالل انتشار مظاهر 
 الجنسيو

 متوسط 6 1.15 72.5 3.62

11 
 واالحتيال القرصنة زيادة جرائم 

 االلكتروني
 متوسط 7 1.06 72.4 3.62

13 
التساهل والتفاوت في تطبيق 
 العقوبات بحق المخالفين

 متوسط 8 1.01 72.2 3.61

10 
النشاطات السرية للجماعات 

 المتطرفة
 متوسط 9 1.00 72.0 3.60

12 
زيادة جرائم غسيل األموال 

 والتجارة الممنوعة
 متوسط 10 1.02 71.7 3.59

3 
 بقانون السيرالتهاون في االلتزام 

 المرور على الطرقاتو
 متوسط 11 0.93 71.5 3.58

2 
عدم التعاون مع األجهزة األمنية 

 لحل المشكالت
 متوسط 12 0.92 71.0 3.55

7 
ضعف الدور الوقائي للمؤسسات 

 األمنية
 متوسط 13 0.91 70.6 3.53

   14 0.87 67.0 3.35 األجهزة األمنيةعدم كفاية  14

15 
تدني مستوى الوعي األمني لدى 

 أفراد المجتمع
 متوسط 15 0.96 65.5 3.28

1-14 
لمستوى  العام المتوسط الحسابي

تأثير المهددات األمنية لقيم 
  المواطنة

 مرتفع - 0.90 71.6 3.58
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الدراسة اتجاه مستوى إجابات أفراد عينة ) 11(تبين النتائج الواردة في الجدول 
المهددات األمنية لقيم المواطنة، حيث أظهرت النتائج أن المتوسط الحسـابي العـام   
لمستوى المهددات األمنية لقيم المواطنة من وجهة نظر أفراد عينـة الدراسـة  قـد    

، بنسـبة  )3.58(جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لإلجابات 
، وبشكل تفصيلي يمكن ترتيب المهـددات  0.90نحراف معياري با%  71.6موافقة 

األمنية لقيم المواطنة على مفردات هذا المحور في  ضوء إجابـات أفـراد عينـة    
إن مـن أكثـر   : بالشكل التالي) 11(الدراسة والمبينة في النتائج الواردة في جدول 

حيـث  " ظمة والقـوانين عدم االمتثال لألن "المهددات األمنية لقيم المواطنة تتمثل في 
كانت درجة الموافقة على هذه الفقرة بدرجة مرتفعة وبلغ الوسـط الحسـابي لهـا    

وجاء ترتيب هـذا  ) 0.96(، وبانحراف معياري % 74.10، بنسبة موافقة )3.70(
المهدد في الترتيب األول من حيث درجة األهمية النسبية، وجاء في الترتيب الثـاني  

حيث كانـت درجـة   " اإلدمان على المخدرات والمسكرات "من حيث األهمية الفقرة 
، بنسـبة  )3.69(الموافقة على هذه الفقرة بدرجة مرتفعة وبلغ الوسط الحسابي لهـا  

، وجاء في الترتيب الرابـع عشـر   )1.15(، وبانحراف معياري % 73.90موافقة 
انت درجة حيث ك" عدم كفاية األجهزة األمنية "وقبل األخير من حيث األهمية الفقرة 

، بنسـبة  )3.35(الموافقة على هذه الفقرة بدرجة متوسطة وبلغ الوسط الحسابي لها 
، وجاء في الترتيب الخامس عشـر  )0.87(، وبانحراف معياري % 67.00موافقة 

" تدني مستوى الوعي األمني لدى أفراد المجتمـع  "واألخير من حيث األهمية الفقرة 
الفقرة بدرجة متوسطة وبلغ الوسط الحسابي لها حيث كانت درجة الموافقة على هذه 

  ).0.96(، وبانحراف معياري % 65.50، بنسبة موافقة )3.28(
  

ما المهددات الثقافية لقيم المواطنة من وجهة : النتائج المتعلقة بالسؤال السادس
  نظر أفراد عينة الدراسة؟
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ة واالنحرافات ومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال تم حساب األوساط الحسابي     
المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة تجاه المهددات الثقافية لقيم المواطنة وترتيبها 

  . تنازليا حسب المستوى
  

  )12(جدول 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى استجابة أفراد 

  عينة الدراسة نحو المهددات الثقافية لقيم المواطنة
رقم 
 المهددات الثقافيةالفقرة

الوسط 
الحسابي

األهمية 
النسبية

االنحراف 
 المعياري

مستوىالترتيب

12 

باألخطار المحيطة  قلة الوعي
بالدولة وأبعاد السياسات األجنبية 

 تجاه العرب والمسلمين

 مرتفع 1 1.18 75.5 3.78

6 
لتعدية السياسية ا ألفكار الدعوة

 والفكرية
 مرتفع 2 0.96 74.3 3.72

5 
 الجهل بطبيعة النظام السياسي

 في الدولة والقانوني
 مرتفع 3 0.94 73.7 3.68

16 
وغياب  الفرعية تعدد الثقافات

 الهوية الوطنية
 مرتفع 4 1.11 73.6 3.68

1 
انتشار ثقافة االستهالك بين 
 أوساط الشباب في المجتمع

 متوسط 5 1.06 73.0 3.65

11 
لتطرف ا لحركات الدعوة

 والتمييز والتعصبواإلرهاب 
 متوسط 6 1.14 72.9 3.64

2 
نشر ثقافة اإلباحية من خالل 

 القنوات الفضائية
 متوسط 7 1.13 72.8 3.64

9 
السياسية و الفكرية االضطرابات

 والحراك المجتمعي
 متوسط 8 0.94 71.7 3.58
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رقم 
 المهددات الثقافيةالفقرة

الوسط 
الحسابي

األهمية 
النسبية

االنحراف 
 المعياري

مستوىالترتيب

14 
العولمة والتغيرات العالمية 

 المصاحبة لها
 متوسط 9 0.89 71.4 3.57

7 

تراجع دور المؤسسات التعليمية 
 القيم غرسوالتربوية في 
 األخالقية والمعايير

 متوسط 10 1.03 71.2 3.56

8 

تدني مستوى الوعي بأخطار 
مواقع التواصل االجتماعي على 

 اإلنترنت

 متوسط 11 1.09 70.8 3.54

3 
جهود األجهزة األمنية في ب الجهل

 المحافظة على أمن الوطن
 متوسط 12 1.02 70.4 3.52

13 
العمالة  انتشار ثقافة جنسيات

 الوافدة بين أفراد المجتمع
 متوسط 13 0.96 69.9 3.49

15 
اإلعالم األمني تدني مستوى 

 الهادف في المجتمع
 متوسط 14 0.92 69.2 3.46

4 
المشاركة في الوعي بأهمية  عدم

 والمناسبات الوطنيةاالنتخابات 
3.42 68.3 0.81 15   

10 
الثقافي الغربي للثقافة الغزو 

 العربية
3.18 63.6 0.83 16   

1-16 
لمستوى  العام المتوسط الحسابي

تأثير المهددات الثقافية لقيم 
  المواطنة

 مرتفع - 0.84 71.4 3.57

  
إجابات أفراد عينة الدراسة اتجاه مسـتوى  ) 12(تبين النتائج الواردة في الجدول 

المهددات الثقافية لقيم المواطنة، حيث أظهرت النتائج أن المتوسـط الحسـابي العـام    
لمستوى المهددات الثقافية لقيم المواطنة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  قد جاءت 
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، بنسـبة موافقـة   )3.57(سط الحسابي العام لإلجابات بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتو
، وبشكل تفصيلي يمكن ترتيب المهددات الثقافية لقيم 0.84بانحراف معياري %  71.4

المواطنة على مفردات هذا المحور في  ضوء إجابات أفراد عينة الدراسة والمبينة في 
مهـددات الثقافيـة لقـيم    إن من أكثر ال: بالشكل التالي) 12(النتائج الواردة في جدول 

باألخطار المحيطة بالدولة وأبعاد السياسات األجنبيـة   قلة الوعي "المواطنة تتمثل في 
حيث كانت درجة الموافقة على هذه الفقرة بدرجة مرتفعة وبلـغ الوسـط   " الدولةتجاه 

وجـاء  ) 1.18(، وبانحراف معيـاري  % 75.50، بنسبة موافقة )3.78(الحسابي لها 
المهدد في الترتيب األول من حيث درجة األهمية النسـبية، وجـاء فـي    ترتيب هذا 

حيث " لتعدية السياسية والفكريةألفكار االدعوة  "الترتيب الثاني من حيث األهمية الفقرة 
، )3.72(كانت درجة الموافقة على هذه الفقرة بدرجة مرتفعة وبلغ الوسط الحسابي لها 

، وجاء في الترتيـب الخـامس   )0.96(ياري ، وبانحراف مع% 74.30بنسبة موافقة 
الـوعي بأهميـة المشـاركة فـي      قلـة  "عشر وقبل األخير من حيث األهمية الفقرة 

حيث كانت درجة الموافقة على هذه الفقـرة بدرجـة   " االنتخابات والمناسبات الوطنية
، وبـانحراف  % 68.60، بنسـبة موافقـة   )3.42(متوسطة وبلغ الوسط الحسابي لها 

الغزو الثقافي الغربي  "، وفي الترتيب األخير من حيث األهمية الفقرة )0.81(معياري 
حيث كانت درجة الموافقة على هذه الفقرة بدرجـة متوسـطة وبلـغ    " للثقافة العربية 

  ).0.83(، وبانحراف معياري % 63.60، بنسبة موافقة )3.18(الوسط الحسابي لها 
  

2.4 í‰]…‚Ö]<l^é•†Ê<…^fj}]<V  
  

الجزء التالي من الدراسة اختبار فرضيات الدراسة، وفيما يلي عـرض  يتضمن 
  :للنتائج

ال يوجد عالقة ذات داللة إحصـائية  : النتائج المتعلقة باختبار الفرضية األولى
االجتماعية، واالقتصادية، (بين مهددات قيم المواطنة  (0.05)عند مستوى داللة 
  .نحرفوأنماط السلوك الم)  واألمنية، الثقافية
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والختبار هذه الفرضية تم حساب معامل االرتباط بين متغيرات مهـددات قـيم   
ومتغير السلوك ") السياسية والثقافية"االجتماعية، واالقتصادية، واألمنية، و(المواطنة 

  ).13(المنحرف، جدول 
  

  )13(جدول 
  االجتماعية، واالقتصادية،"معامالت االرتباط بين مهددات قيم المواطنة 

  وأنماط السلوك المنحرف" واألمنية، والثقافية

ور
محا

ال
  

  مهددات قيم المواطنة
 المهددات
  المهددات  المهددات االقتصادية  االجتماعية

  األمنية
  المهددات
  الثقافية

أنماط 
السلوك 
  المنحرف

معمل 
  االرتباط

الداللة 
  اإلحصائية

معمل 
  االرتباط

الداللة 
  اإلحصائية

معمل 
  االرتباط

الداللة 
  اإلحصائية

معمل 
  االرتباط

الداللة 
  اإلحصائية

0.46*  0.00  0.51*  0.00  0.41*  0.00  0.45*  0.00  
  ).≤0.01(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
  

  ) 13(ويظهر من الجدول 
وجود عالقة ارتباط طردية بين مستوى المهددات االجتماعية لقيم المواطنة  -1

)  0.46(وانتشار أنماط السلوك المنحرف حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 
  . (≤ 0.05)وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

مواطنة وجود عالقة ارتباط طردية بين مستوى المهددات االقتصادية لقيم ال -2
)  0.51(وانتشار أنماط السلوك المنحرف حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

  . (≤ 0.05)وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
وجود عالقة ارتباط طردية بين مستوى المهددات األمنية لقـيم المواطنـة    -3 

)  0.41(وانتشار أنماط السلوك المنحرف حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 
  . (≤ 0.05)وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
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وجود عالقة ارتباط طردية بين مستوى المهددات الثقافية لقـيم المواطنـة    -4
)  0.45(وانتشار أنماط السلوك المنحرف حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

  . (≤ 0.05)وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
ـ ) 18(خالل نتائج الجداول ومن  التـي   ىيتضح رفض الفرضية الصفرية األول
بـين   (0.05)يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : " تنص على

وانتشار أنمـاط  ) االجتماعية، واالقتصادية، واألمنية، الثقافية(مهددات قيم المواطنة 
  .السلوك المنحرف

ال يوجد عالقة ذات داللة إحصـائية  : الفرضية الثانيةالنتائج المتعلقة باختبار 
االجتماعية، واالقتصادية، (بين مهددات قيم المواطنة  (0.05)عند مستوى داللة 
  .ومستوى االلتزام بقيم المواطنة)  واألمنية، الثقافية

والختبار هذه الفرضية تم حساب معامل االرتباط بين متغيرات مهـددات قـيم   
ومتغير مستوى ") السياسية والثقافية"جتماعية، واالقتصادية، واألمنية، واال(المواطنة 

  ).14(االلتزام بقيم المواطنة، جدول 
  

  )14(جدول 
  االجتماعية، واالقتصادية،"معامالت االرتباط بين مهددات قيم المواطنة 

  وااللتزام بقيم المواطنة"  واألمنية، والثقافية

ور
محا

ال
  

  مهددات قيم المواطنة
 المهددات
  المهددات  المهددات االقتصادية االجتماعية

  األمنية
  المهددات
  الثقافية

االلتزام 
بقيم 
  المواطنة

معمل 
  االرتباط

الداللة 
  اإلحصائية

معمل 
  االرتباط

الداللة 
  اإلحصائية

معمل 
  االرتباط

الداللة 
  اإلحصائية

معمل 
  االرتباط

الداللة 
  اإلحصائية

0.39-*  0.00  0.47-* 0.00  0.44-* 0.00  0.48-* 0.00  
  ).≤0.01(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
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  :النتائج التالية) 14(ويظهر من الجدول 
وجود عالقة ارتباط عكسية بين مستوى المهددات االجتماعية لقيم المواطنة  -1

وهـي  )  0.39-(وااللتزام بقيم المواطنة حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 
  . (≤ 0.05)قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

نة وجود عالقة ارتباط عكسية بين مستوى المهددات االقتصادية لقيم المواط -2
وهـي  )  0.51-(وااللتزام بقيم المواطنة حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

  . (≤ 0.05)قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
وجود عالقة ارتباط عكسية بين مستوى المهددات األمنية لقـيم المواطنـة    -3 

 ) 0.44-(ومستوى االلتزام بقيم المواطنة حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 
  . (≤ 0.05)وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

وجود عالقة ارتباط عكسية بين مستوى المهددات الثقافية لقـيم المواطنـة    -3
وهـي  )  0.48-(االلتزام بقيم المواطنة حيث بلغت قيمة معامل االرتبـاط  

  . (≤ 0.05)قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
يتضح رفض الفرضية الصفرية الثانيـة التـي   ) 19(الجدول ومن خالل نتائج 

بين  (0.05)ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : " تنص على
ومستوى االلتزام ) االجتماعية، واالقتصادية، واألمنية، الثقافية(مهددات قيم المواطنة 

  .بقيم المواطنة
  

 إحصائية داللة ذات  فروق ال توجد : الثةالنتائج المتعلقة باختبار الفرضية الث
في إجابات أفراد عينة الدراسة نحو مستوى االلتزام ) (α≤0.05الداللة  مستوى عند

الجنس، (بقيم المواطنة لدى الطلبة في الجامعات والتي تعزى إلى اختالف المتغيرات 
  ).نوع الكلية، السنة الدراسية، الجنسية، مكان اإلقامة، الدخل الشهري
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  "الجنس " اختبار الفروق باختالف  -1
ومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى لمتغير الجنس، تم إجراء اختبار ت 

)T.test (للعينات المستقلة، وفيما يلي عرضا للنتائج:  
  

  )15(جدول 
الختبار داللة الفروق في  إجابات أفراد عينة الدراسة نحو ) T.test(نتيجة اختبار 
  قيم المواطنة لدى الطلبة في الجامعات والتي تعزى إلى اختالف الجنسمستوى االلتزام ب

 المحور
 الوسط الحسابي

 Tقيمة 
الداللة 
 إناث ذكور  اإلحصائية

 0.00 4.81* 3.68 3.86 االلتزام بقيم المواطنة

  .>)0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة * 
  

وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين  يتبين )  15(وبالنظر إلى نتائج الجدول 
إجابات أفراد عينة الدراسة نحو مستوى االلتزام بقيم المواطنة لـدى الطلبـة فـي    

)  4.81(المحسوبة ) T(الجامعات والتي تعزى إلى اختالف الجنس حيث بلغت قيمة 
وعليـه فـإن متوسـطات    . )≤0.05(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

و مستوى االلتزام بقيم المواطنة باختالف الجنس غير متساوية، وقـد  االستجابات نح
كانت الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة من اإلناث، وبناًء على ما سـبق يقتضـي   

 داللـة  ذات  فـروق  ال توجـد  : رفض الفرضية الصفرية جزئيا التي تنص علـى 
لدراسة نحو مستوى في إجابات أفراد عينة ا) (α≤0.05الداللة  مستوى عند إحصائية

االلتزام بقيم المواطنة لدى الطلبة في الجامعات والتي تعزى إلى اخـتالف متغيـر   
  .الجنس
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  "نوع الكلية " اختبار الفروق باختالف  -2
ومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى لمتغير نوع الكلية، تـم إجـراء     

  :جللعينات المستقلة، وفيما يلي عرضا للنتائ) T.test(اختبار ت 
  

  ) 16(جدول 
  الختبار داللة الفروق في  إجابات أفراد عينة ) T.test(نتيجة اختبار 

  الدراسة نحو مستوى االلتزام بقيم المواطنة لدى الطلبة في الجامعات والتي
  تعزى إلى اختالف نوع الكلية

 المحور

 الوسط الحسابي
 Tقيمة 

الداللة 
علوم  اإلحصائية

 طبيعية

علوم 
  إنسانية

 0.81 0.24 3.76 3.77 االلتزام بقيم المواطنة

  
يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ) 16(وبالنظر إلى نتائج الجدول 

إجابات أفراد عينة الدراسة نحو مستوى االلتزام بقيم المواطنة لـدى الطلبـة فـي    
المحسـوبة  ) T(الجامعات والتي تعزى إلى اختالف نوع الكلية حيث بلغـت قيمـة   

وعليه فـإن  . )≤0.05(وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة )  0.24(
متوسطات االستجابات نحو مستوى االلتزام بقيم المواطنة باختالف نوع الكلية تعـد  

: وبناًء على ما سبق يقتضي قبول الفرضية الصفرية جزئيا التي تنص على. متساوية
فـي إجابـات   ) (α≤0.05الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات  فروق ال توجد 

أفراد عينة الدراسة نحو مستوى االلتزام بقيم المواطنة لدى الطلبة فـي الجامعـات   
  .والتي تعزى إلى اختالف متغير نوع الكلية
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  "الجنسية " اختبار الفروق باختالف  -3
ـ   راء ومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى لمتغير نوع الجنسية ، تـم إج

  :للعينات المستقلة، وفيما يلي عرضا للنتائج) T.test(اختبار ت 
  

  ) 17(جدول 
الختبار داللة الفروق في  إجابات أفراد عينة الدراسة نحو ) T.test(نتيجة اختبار 

  مستوى االلتزام بقيم المواطنة لدى الطلبة في الجامعات والتي تعزى إلى اختالف الجنسية

 المحور

 الوسط الحسابي
 Tقيمة 

الداللة 
الجنسية  اإلحصائية

 اإلماراتية
الجنسيات 
 األخرى

 0.00 8.70* 3.58 3.90 االلتزام بقيم المواطنة

  .>)0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *   
  

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابـات  )  17(يتضح من نتائج الجدول 
االلتزام بقيم المواطنة لدى الطلبة فـي الجامعـات   أفراد عينة الدراسة نحو مستوى 

وهـي  )  8.70(المحسوبة ) T(والتي تعزى إلى اختالف الجنسية حيث بلغت قيمة 
وعليه فإن متوسطات االستجابات . )≤0.05(قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

نحو مستوى االلتزام بقيم المواطنة باختالف متغير الجنسية غير متساوية، وقد كانت 
الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة من المواطنين من الجنسية اإلماراتية، وبناًء على 

  فـروق  ال توجد : ما سبق يقتضي رفض الفرضية الصفرية جزئيا التي تنص على
في إجابات أفراد عينة الدراسـة  ) (α≤0.05الداللة  مستوى عند إحصائية داللة اتذ

نحو مستوى االلتزام بقيم المواطنة لدى الطلبة في الجامعات والتـي تعـزى إلـى    
  .اختالف متغير الجنسية
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  "مكان اإلقامة " اختبار الفروق باختالف  -4
قامة، تم إجـراء  ومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى لمتغير مكان اإل  

  :تحليل التباين األحادي، وفيما يلي عرضا للنتائج
  

  )18(جدول 
تحليل التباين األحادي الختبار داللة الفروق في  إجابات أفراد عينة الدراسة نحو مستوى 
  االلتزام بقيم المواطنة لدى الطلبة في الجامعات والتي تعزى إلى اختالف مكان اإلقامة

مكان 
  اإلقامة

المتوسط 
  الحسابي

مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 Fقيمة 
الداللة 
  اإلحصائية

 3.73  مدينة
بين 

  المجموعات
19.21 2 9.60 

 3.63  قرية 0.00 21.2*
خالل 

  المجموعات
582.70 1287 0.45 

   1290 601.92  المجموع 4.11  بادية

  .>)0.05(مستوى داللة ذات داللة إحصائية عند * 
  

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابـات  )  18(يتضح من نتائج الجدول 
أفراد عينة الدراسة نحو مستوى االلتزام بقيم المواطنة لدى الطلبة فـي الجامعـات   

وهي ) 21.2(المحسوبة ) F(والتي تعزى إلى اختالف مكان اإلقامة حيث بلغت قيمة 
ولتحديد مصادر الفروق تم إجراء   )≤0.05(ند مستوى داللة قيمة دالة إحصائيا ع

 Scheffe Post Hoc Multiple Comparisonللمقارنات البعدية " شافيه"اختبار 
وجود فروق في مسـتوى  ) 19(بين المتوسطات الحسابية، حيث يظهر من الجدول 

إجابات أفراد عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة 



  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وعالقتها باالنحراف السلوآي المهددات األمنية لقيم المواطنة

-154- 

، في حين بلغ المتوسط الحسابي من المقيمين فـي  ) 4.11(من المقيمين في البادية 
، مما يؤكد أن الفروق لصالح  أفـراد  )3.73" (، وللمقيمين في المدن )3.63(القرى 

عينة الدراسة من المقيمين في البادية، وقد بلغ الفرق في المتوسـطات ذات الداللـة   
  :  ، يبين هذه النتائج)19(، والجدول )0.48( اإلحصائية 

  
  )19(جدول 

أفراد عينة نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار اثر مكان اإلقامة في  إجابات 
  الدراسة نحو مستوى االلتزام بقيم المواطنة لدى الطلبة في الجامعات

مكان 
  اإلقامة

المتوسط
  بادية  قرية  مدينة  الحسابي

 0.38  0.10 - 3.73  مدينة

  *0.48  -  - 3.63  قرية
 -  - - 4.11  بادية

  ).≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
  

ال : وبناًء على ما سبق يقتضي رفض الفرضية الصفرية جزئيا التي تنص على
في إجابات أفراد ) (α≤0.05الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات  فروق توجد 

عينة الدراسة نحو مستوى االلتزام بقيم المواطنة لدى الطلبة في الجامعـات والتـي   
  .تعزى إلى اختالف متغير مكان اإلقامة

  
  "مستوى الدخل " اختبار الفروق باختالف  -5

ومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى لمتغير مستوى الدخل، تـم إجـراء   
  :تحليل التباين األحادي، وفيما يلي عرضا للنتائج
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  )20(جدول 
تحليل التباين األحادي الختبار داللة الفروق في  إجابات أفراد عينة الدراسة نحو مستوى 

  المواطنة لدى الطلبة في الجامعات والتي تعزى إلى اختالف مستوى الدخل االلتزام بقيم
  مستوى الدخل

درهم "
  "إماراتي

المتوسط 
  الحسابي

مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 Fقيمة   المربعات

الداللة 
  اإلحصائية

أقل من 
10000  

3.76 
بين 

  المجموعات
5.05 2 2.52 

*5.45 0.00 
10000-

20000  
3.81 

خالل 
  المجموعات

596.8 1287 0.46 

أكثر من 
   1290 601.92  المجموع  3.67  20000

  ).≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
  

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابـات  )  20(يتضح من نتائج الجدول 
المواطنة لدى الطلبة فـي الجامعـات   أفراد عينة الدراسة نحو مستوى االلتزام بقيم 

) 5.45(المحسـوبة  ) F(والتي تعزى إلى اختالف مستوى الدخل حيث بلغت قيمـة  
ولتحديد مصادر الفروق تم   )≤0.05(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

 Scheffe Post Hoc Multipleللمقارنـات البعديـة   " شـافيه "إجـراء اختبـار   

Comparison   وجـود  ) 21(بين المتوسطات الحسابية، حيث يظهر من الجـدول
فروق في مستوى إجابات أفراد عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجابات 

، فـي  )3.81(درهم إماراتي " 20000-10000"أفراد عينة الدراسة من فئة الدخل 
، )3.76(  اراتيدرهم إم" 10000أقل من "حين بلغ المتوسط الحسابي من فئة الدخل 

، مما يؤكد أن الفروق لصالح  )3.67(  درهم إماراتي" 20000أكثر من "ولفئة الدخل 



  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وعالقتها باالنحراف السلوآي المهددات األمنية لقيم المواطنة

-156- 

درهم إماراتي، وقد بلغ الفرق " 20000-10000"أفراد عينة الدراسة من فئة الدخل 
  :  ، يبين هذه النتائج)21(، والجدول )0.14( في المتوسطات ذات الداللة اإلحصائية 

  
  )21(جدول 

ائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار اثر مستوى الدخل في  إجابات أفراد عينة نت
  الدراسة نحو مستوى االلتزام بقيم المواطنة لدى الطلبة في الجامعات

المتوسط   مستوى الدخل
  الحسابي

أقل من 
10000  

  20000أكثر من   10000-20000

 0.09  0.05 - 3.76  10000أقل من 

10000-20000  3.81 -  -  0.14*  

 -  - -  3.67  20000أكثر من 

  ).≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
  

ال : وبناًء على ما سبق يقتضي رفض الفرضية الصفرية جزئيا التي تنص على
في إجابات أفراد ) (α≤0.05الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات  فروق توجد 

االلتزام بقيم المواطنة لدى الطلبة في الجامعـات والتـي   عينة الدراسة نحو مستوى 
  .تعزى إلى اختالف متغير مستوى الدخل

  
  "السنة الدراسية " اختبار الفروق باختالف  -6

ومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى لمتغير السنة الدراسية، تـم إجـراء   
  :تحليل التباين األحادي، وفيما يلي عرضا للنتائج
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  )22(جدول 
تحليل التباين األحادي الختبار داللة الفروق في  إجابات أفراد عينة الدراسة نحو مستوى 
  االلتزام بقيم المواطنة لدى الطلبة في الجامعات والتي تعزى إلى اختالف السنة الدراسية

السنة 
  الدراسية

المتوسط
  الحسابي

مصدر
  التباين

مجموع
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
Fة قيم المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 3.73  أولى
بين 

  المجموعات
11.42 3 3.80 

*8.29 0.00 

 3.71  ثانية
خالل 

  المجموعات
590.5 1286 0.45 

   1289 601.9  المجموع 3.74  ثالثة

رابعة 
  فأكثر

3.98   

  ).≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
        

فروق ذات داللة إحصائية بين إجابـات   وجود)  22(يتضح من نتائج الجدول 
أفراد عينة الدراسة نحو مستوى االلتزام بقيم المواطنة لدى الطلبة فـي الجامعـات   

) 8.29(المحسـوبة  ) F(والتي تعزى إلى اختالف السنة الدراسية حيث بلغت قيمـة  
ولتحديد مصادر الفروق تم   )≤0.05(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

 Scheffe Post Hoc Multipleللمقارنـات البعديـة   " شـافيه "اء اختبـار  إجـر 

Comparison   وجـود  ) 23(بين المتوسطات الحسابية، حيث يظهر من الجـدول
فروق في مستوى إجابات أفراد عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجابات 

، في حين بلغ المتوسط  )3.98(أفراد عينة الدراسة من السنة الدراسية الرابعة فأكثر 
، )3.71(  ، ومن السنة الدراسية الثانيـة )3.74(الحسابي من السنة الدراسية الثالثة 
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، مما يؤكد أن الفروق لصـالح  أفـراد عينـة    )3.73(ومن السنة الدراسية األولى 
الدراسة من السنة الدراسية الرابعة، وقد بلغ الفرق فـي المتوسـطات ذات الداللـة    

  :  ، يبين هذه النتائج)23(، والجدول )0.24(و ) 0.27 (اإلحصائية 
  

  )23(جدول 
  ثر السنة الدراسية في  إجابات أفرادأنتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار 

  عينة الدراسة نحو مستوى االلتزام بقيم المواطنة لدى الطلبة في الجامعات
السنة 
  الدراسية

المتوسط
  ثالثة  ثانية  أولى  الحسابي

رابعة 
  فأكثر

 0.25  0.01  0.02  3.73  أولى

  *0.27  0.03     3.71  ثانية
  *0.24       3.74  ثالثة

 -  -   3.98  رابعة فأكثر

  ).≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
  

ال : وبناًء على ما سبق يقتضي رفض الفرضية الصفرية جزئيا التي تنص على
في إجابات أفراد ) (α≤0.05الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات  فروق توجد 

عينة الدراسة نحو مستوى االلتزام بقيم المواطنة لدى الطلبة في الجامعـات والتـي   
  .تعزى إلى اختالف متغير السنة الدراسية

 إحصائية داللة ذات  فروق ال توجد : النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرابعة
في إجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة انتشـار  ) (α≤0.05 الداللة مستوى عند

أنماط السلوك المنحرف لدى الطلبة في الجامعات والتـي تعـزى إلـى اخـتالف     
الجنس، نوع الكلية، السنة الدراسية، الجنسية، مكـان اإلقامـة، الـدخل    (المتغيرات 
  ).الشهري
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  "الجنس"اختبار الفروق باختالف  -1
الفروق والتي تعزى لمتغير الجنس، تم إجراء اختبار ت ومن أجل الكشف عن 

)T.test (للعينات المستقلة، وفيما يلي عرضا للنتائج:  
  

  )24(جدول 
الختبار داللة الفروق في  إجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة ) T.test(نتيجة اختبار 

  إلى اختالف الجنسانتشار أنماط السلوك المنحرف لدى الطلبة في الجامعات والتي تعزى 

 المحور
 الوسط الحسابي

 Tقيمة 
الداللة 
 إناث ذكور  اإلحصائية

انتشار أنماط السلوك 
 المنحرف

2.22 1.89 *7.85 0.00 

  .>)0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *   
  

يتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين  )  24(وبالنظر إلى نتائج الجدول 
أفراد عينة الدراسة نحو درجة انتشار أنماط السلوك المنحرف لدى الطلبـة  إجابات 

المحسـوبة  ) T(في الجامعات والتي تعزى إلى اختالف الجنس حيث بلغـت قيمـة   
وعليـه فـإن   . )≤0.05(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مسـتوى داللـة   )  7.85(

باختالف الجـنس  متوسطات االستجابات نحو درجة انتشار أنماط السلوك المنحرف 
غير متساوية، وقد كانت الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة من الذكور، وبناًء على 

  فـروق  ال توجد : ما سبق يقتضي رفض الفرضية الصفرية جزئيا التي تنص على
في إجابات أفراد عينة الدراسـة  ) (α≤0.05الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات

سلوك المنحرف لدى الطلبة في الجامعات والتي تعزى إلى نحو درجة انتشار أنماط ال
  .اختالف متغير الجنس
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  "نوع الكلية " اختبار الفروق باختالف  -2
ومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى لمتغير نوع الكلية، تم إجراء اختبار 

  :للعينات المستقلة، وفيما يلي عرضا للنتائج) T.test(ت 
  

  )25(جدول 
  الختبار داللة الفروق في  إجابات أفراد عينة الدراسة) T.test(نتيجة اختبار 

  درجة انتشار أنماط السلوك المنحرف لدى الطلبة في الجامعات  نحو
  والتي تعزى إلى اختالف نوع الكلية

 المحور

 الوسط الحسابي
 Tقيمة 

الداللة 
علوم  اإلحصائية

 طبيعية

علوم
  إنسانية

انتشار أنماط السلوك 
 المنحرف

2.14 1.94 *2.56 0.02 

  .>)0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *   
  

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة ) 25(يتبين من الجدول 
الدراسة نحو درجة انتشار أنماط السلوك المنحرف لدى الطلبة في الجامعات والتـي  

وهي قيمـة  )  2.56(المحسوبة ) T(قيمة تعزى إلى اختالف نوع الكلية حيث بلغت 
وعليه فإن متوسطات االستجابات نحو . )≤0.05(دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

درجة انتشار أنماط السلوك المنحرف باختالف نوع الكلية غير متساوية، وقد كانت 
ي الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة من الكليات الطبيعية، وبناًء على ما سبق يقتض

 داللـة  ذات  فـروق  ال توجـد  : رفض الفرضية الصفرية جزئيا التي تنص علـى 
في إجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة ) (α≤0.05الداللة  مستوى عند إحصائية
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انتشار أنماط السلوك المنحرف لدى الطلبة في الجامعات والتي تعزى إلى اخـتالف  
  .متغير الكلية

  
  "يةالجنس"اختبار الفروق باختالف  -3

ومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى لمتغير نوع الجنسـية، تـم إجـراء    
  :للعينات المستقلة، وفيما يلي عرضا للنتائج) T.test(اختبار ت 

  
  )26(جدول 

الختبار داللة الفروق في  إجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة ) T.test(نتيجة اختبار 
  الطلبة في الجامعات والتي تعزى إلى اختالف الجنسيةانتشار أنماط السلوك المنحرف لدى 

 المحور

 الوسط الحسابي
الجنسية الداللة اإلحصائية Tقيمة 

 اإلماراتية
الجنسيات
 األخرى

انتشار أنماط 
 السلوك المنحرف

2.06 1.99 1.52 0.13 

  .>)0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة * 
  

عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـين      )26(يتضح من نتائج الجدول 
إجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة انتشار أنماط السلوك المنحرف لدى الطلبـة  

المحسـوبة  ) T(في الجامعات والتي تعزى إلى اختالف الجنسية حيث بلغت قيمـة  
وعليه فـإن  . )≤0.05(وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة )  1.52(

ات االستجابات نحو درجة انتشار أنماط السلوك المنحرف باختالف الجنسية متوسط
: متساوية، وبناًء على ما سبق يقتضي قبول الفرضية الصفرية جزئيا التي تنص على
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فـي إجابـات   ) (α≤0.05الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات  فروق ال توجد 
وك المنحرف لـدى الطلبـة فـي    أفراد عينة الدراسة نحو درجة انتشار أنماط السل
  .الجامعات والتي تعزى إلى اختالف متغير الجنسية

 

  "مكان اإلقامة " اختبار الفروق باختالف  -4
ومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى لمتغير مكان اإلقامة، تم إجـراء    

  :تحليل التباين األحادي، وفيما يلي عرضا للنتائج
  

  )27(جدول 
  تحليل التباين األحادي الختبار داللة الفروق في  إجابات أفراد عينة الدراسة 
  نحو درجة انتشار أنماط السلوك المنحرف لدى الطلبة في الجامعات والتي 

  تعزى إلى اختالف مكان اإلقامة
مكان 
  اإلقامة

المتوسط
  الحسابي

مصدر
  التباين

مجموع
  المربعات

درجات
  الحرية

متوسط 
 Fيمة ق  المربعات

الداللة 
  اإلحصائية

 2.08  مدينة
بين 

  المجموعات
14.62 2 7.31 

 2.04  قرية 0.00 11.9*
خالل 

  المجموعات
788.8 1287 0.61 

   1289 803.4  المجموع 1.73  بادية

        
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابـات  )  27(يتضح من نتائج الجدول 

انتشار أنماط السلوك المنحرف لـدى الطلبـة فـي    أفراد عينة الدراسة نحو درجة 
المحسـوبة  ) F(الجامعات والتي تعزى إلى اختالف مكان اإلقامة حيث بلغت قيمـة  
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ولتحديـد مصـادر     )≤0.05(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) 11.9(
 Scheffe Post Hoc Multipleللمقارنات البعدية " شافيه"الفروق تم إجراء اختبار 

Comparison   وجـود  ) 38(بين المتوسطات الحسابية، حيث يظهر من الجـدول
فروق في مستوى إجابات أفراد عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجابات 

، في حين بلغ المتوسط الحسابي ) 1.73(أفراد عينة الدراسة من المقيمين في البادية 
، مما يؤكد أن الفروق )2.08" (ي المدن ، وللمقيمين ف)2.04(من المقيمين في القرى 

لصالح  أفراد عينة الدراسة من المقيمين في المدينة، وقد بلغ الفرق في المتوسطات 
  :  ، يبين هذه النتائج)28(، والجدول )0.35( ذات الداللة اإلحصائية 

       
  )28(جدول 

اإلقامة في  إجابات أفراد عينة نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار اثر مكان 
  الدراسة نحو درجة انتشار أنماط السلوك المنحرف لدى الطلبة في الجامعات

مكان 
  اإلقامة

المتوسط 
  بادية  قرية  مدينة  الحسابي

  *0.35  0.04 - 2.08  مدينة

  *0.31  -  - 2.04  قرية
 -  - - 1.73  بادية

  ).≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
  
  "مستوى الدخل " اختبار الفروق باختالف  -5

ومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى لمتغير مستوى الدخل، تـم إجـراء   
  :تحليل التباين األحادي، وفيما يلي عرضا للنتائج
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  )29(جدول 
تحليل التباين األحادي الختبار داللة الفروق في  إجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة انتشار 

  السلوك المنحرف لدى الطلبة في الجامعات والتي تعزى إلى اختالف مستوى الدخلأنماط 

  مستوى الدخل
  "درهم إماراتي"

المتوسط
 الحسابي

مصدر
 التباين

مجموع
 المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 Fقيمة  المربعات

الداللة 
  اإلحصائية

 1.97  10000أقل من 
بين 

 11.80 2 23.61  المجموعات

*19.5 0.00 10000-20000  1.95 
خالل 

 0.61 1287 779.8  المجموعات

   1289 803.4  المجموع  2.26  20000أكثر من 

  ).≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
  

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد )  29(يتضح من نتائج الجدول 
المنحرف لدى الطلبة في الجامعات والتي عينة الدراسة نحو درجة انتشار أنماط السلوك 

وهي قيمـة  ) 19.5(المحسوبة ) F(تعزى إلى اختالف مستوى الدخل حيث بلغت قيمة 
ولتحديد مصادر الفروق تم إجراء اختبار   )≤0.05(دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

بـين   Scheffe Post Hoc Multiple Comparisonللمقارنـات البعديـة   " شافيه"
وجود فروق في مستوى إجابـات  ) 30(سطات الحسابية، حيث يظهر من الجدول المتو

أفراد عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة من فئـة  
، في حين بلغ المتوسط الحسابي من ) 1.95(درهم إماراتي " 20000- 10000"الدخل 

" 20000أكثر مـن  "، ولفئة الدخل )1.97(  درهم إماراتي" 10000أقل من "فئة الدخل 
، مما يؤكد أن الفروق لصالح  أفراد عينة الدراسة من فئة الدخل )2.26(  درهم إماراتي

درهم إماراتي، وقد بلغ الفرق في المتوسطات ذات الداللة اإلحصائية " 20000أكثر من "
  :  ، يبين هذه النتائج)30(، والجدول )0.29(و ) 0.31( 
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  )30(جدول 
نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار اثر مستوى الدخل في  إجابات أفراد عينة 

  الدراسة نحو درجة انتشار أنماط السلوك المنحرف لدى الطلبة في الجامعات

المتوسط  مستوى الدخل
أكثر من  20000-10000  10000أقل من   الحسابي

20000  
  *0.29  0.02 - 1.97  10000أقل من 
10000-20000  1.95 -  -  0.31*  

 -  - -  2.26  20000أكثر من 

  ).≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
  

  "السنة الدراسية " اختبار الفروق باختالف  -6
ومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى لمتغير السنة الدراسية، تم إجراء   

  :تحليل التباين األحادي، وفيما يلي عرضا للنتائج
  

  )31(جدول 
نحو درجة انتشار  تحليل التباين األحادي الختبار داللة الفروق في  إجابات أفراد عينة الدراسة

  إلى اختالف السنة الدراسية أنماط السلوك المنحرف لدى الطلبة في الجامعات والتي تعزى
السنة 
  الدراسية

المتوسط
 الحسابي

مصدر
 التباين

مجموع
 المربعات

درجات
 الحرية

متوسط 
Fقيمة   المربعات

الداللة 
  اإلحصائية

 1.91  أولى
بين 

 5.78 3 17.36  المجموعات

*9.47 0.00 
 2.07  ثانية

خالل 
 0.61 1286 786.1  المجموعات

   1289 803.4  المجموع 2.15  ثالثة
رابعة 
   2.20  فأكثر

  ).≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابـات  )  31( يتضح من نتائج الجدول
أفراد عينة الدراسة نحو درجة انتشار أنماط السلوك المنحرف لـدى الطلبـة فـي    

المحسـوبة  ) F(الجامعات والتي تعزى إلى اختالف السنة الدراسية حيث بلغت قيمة 
ر ولتحديـد مصـاد    )≤0.05(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) 9.47(

 Scheffe Post Hoc Multipleللمقارنات البعدية " شافيه"الفروق تم إجراء اختبار 

Comparison   وجـود  ) 32(بين المتوسطات الحسابية، حيث يظهر من الجـدول
فروق في مستوى إجابات أفراد عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجابات 

، في حين بلغ المتوسط ) 2.20(عة فأكثر أفراد عينة الدراسة من السنة الدراسية الراب
، )2.07(  ، ومن السنة الدراسية الثانيـة )2.15(الحسابي من السنة الدراسية الثالثة 

، مما يؤكد أن الفروق لصـالح  أفـراد عينـة    )1.91(ومن السنة الدراسية األولى 
لـة  الدراسة من السنة الدراسية الرابعة، وقد بلغ الفرق فـي المتوسـطات ذات الدال  

  :  ، يبين هذه النتائج)32(، والجدول )0.24(و ) 0.29( اإلحصائية 
  

  )32(جدول 
نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار اثر السنة الدراسية في  إجابات أفراد عينة 

  الدراسة نحو درجة انتشار أنماط السلوك المنحرف لدى الطلبة في الجامعات
  رابعة فأكثر  ثالثة  ثانية أولى الحسابيالمتوسط السنة الدراسية

 *0.29  *0.24  0.16  1.91  أولى

  0.13  0.08     2.07  ثانية
  0.05       2.15  ثالثة

 -  -   2.20  رابعة فأكثر

  ).≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
 إحصائية داللة ذات  فروق ال توجد : النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الخامسة

في متوسط استجابات أفراد عينـة الدراسـة نحـو    ) (α≤0.05الداللة  مستوى عند
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والتي تعزى إلى )  االجتماعية، واالقتصادية، واألمنية، الثقافية(مهددات قيم المواطنة 
الجنس، نوع الكلية، السنة الدراسية، الجنسية، مكـان اإلقامـة،   (اختالف المتغيرات 

  ).الدخل الشهري
 

  "الجنس " باختالف اختبار الفروق  -1
ومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى لمتغير الجنس، تم إجراء اختبار ت 

)T.test (للعينات المستقلة، وفيما يلي عرضا للنتائج:  
  

  ) 33(جدول 
الختبار داللة الفروق في  إجابات أفراد عينة الدراسة نحو ) T.test(نتيجة اختبار 

  إلى اختالف الجنسمهددات قيم المواطنة والتي تعزى 

 المحور
 الوسط الحسابي

 Tقيمة 
الداللة 
إناثذكور  اإلحصائية

 0.00 2.86* 3.45 3.57 االجتماعية المهددات

 0.00 4.78* 3.41 3.69  المهددات االقتصادية

 0.00 4.69* 3.38 3.75 المهددات األمنية

 0.01 2.55* 3.48 3.65 الثقافية المهددات

  .>)0.05(إحصائية عند مستوى داللة ذات داللة * 
  

يتبين وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـين    )  33(وبالنظر إلى نتائج الجدول 
االجتماعيـة، واالقتصـادية،   (إجابات أفراد عينة الدراسة نحو مهددات قيم المواطنـة  

المحسـوبة  ) T(والتي تعزى إلى اختالف الجنس حيث بلغت قيمة )  واألمنية، والثقافية
على التوالي وهي قيم دالة إحصائيا عند مستوى داللـة  ) 2.55، 4.69، 4.78، 2.86(
)≤0.05( . وعليه فإن متوسطات االستجابات نحو مهددات قيم المواطنة) ،االجتماعية
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باختالف الجنس غير متساوية، وقد كانـت الفـروق   )  واالقتصادية، واألمنية، الثقافية
لدراسة من الذكور، وبناًء على ما سبق يقتضي رفـض الفرضـية   لصالح أفراد عينة ا

 مسـتوى  عنـد  إحصائية داللة ذات  فروق ال توجد : الصفرية جزئيا التي تنص على
في إجابات أفراد عينة الدراسـة نحـو مهـددات قـيم المواطنـة      ) (α≤0.05الداللة 

  .اختالف متغير الجنسوالتي تعزى إلى ) االجتماعية، واالقتصادية، واألمنية، الثقافية(
  

  "نوع الكلية " اختبار الفروق باختالف  -2
ومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى لمتغير نوع الكلية، تم إجراء اختبار 

  :للعينات المستقلة، وفيما يلي عرضا للنتائج) T.test(ت 
  

  )34(جدول 
  الدراسة الختبار داللة الفروق في  إجابات أفراد عينة) T.test(نتيجة اختبار 

  نحو مهددات قيم المواطنة والتي تعزى إلى اختالف نوع الكلية

 المحور

 الوسط الحسابي
 Tقيمة 

الداللة 
علوم   اإلحصائية

 طبيعية

علوم 
 إنسانية

 0.00 6.32* 3.62 3.35 االجتماعية المهددات

 0.00 11.8* 3.83 3.19  المهددات االقتصادية

 0.00 12.7* 3.99 3.01 المهددات األمنية

 0.01 14.1* 3.95 3.04 الثقافية المهددات

  .>)0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *   
يتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين  )  34(وبالنظر إلى نتائج الجدول 

االجتماعية، واالقتصـادية،  (إجابات أفراد عينة الدراسة نحو مهددات قيم المواطنة 
) T(والتي تعزى إلى اختالف نوع الكلية حيـث بلغـت قيمـة    )  والثقافيةواألمنية، 
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على التوالي وهي قيم دالة إحصائيا عنـد  ) 14.1، 12.7، 11.8، 6.32(المحسوبة 
وعليه فإن متوسطات االستجابات نحـو مهـددات قـيم    . )≤0.05(مستوى داللة 

اختالف نوع الكليـة غيـر   ب) االجتماعية، واالقتصادية، واألمنية، الثقافية(المواطنة 
متساوية، وقد كانت الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة من الكليات اإلنسانية، وبنـاًء  

ال توجـد  : على ما سبق يقتضي رفض الفرضية الصفرية جزئيا التي تنص علـى 
في إجابات أفراد عينـة  ) (α≤0.05الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات  فروق

) االجتماعية، واالقتصادية، واألمنيـة، الثقافيـة  (قيم المواطنة  الدراسة نحو مهددات
  .والتي تعزى إلى اختالف متغير نوع الكلية

  

  الجنسية" اختبار الفروق باختالف  -3
ومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى لمتغير نوع الجنسـية، تـم إجـراء    

  :ئجللعينات المستقلة، وفيما يلي عرضا للنتا) T.test(اختبار ت 
  

  )35(جدول 
  الختبار داللة الفروق في  إجابات أفراد عينة) T.test(نتيجة اختبار 

  نحو مهددات قيم المواطنة والتي تعزى إلى اختالف الجنسية الدراسة

 المحور
 الوسط الحسابي

 Tقيمة 
الداللة 
 الجنسيات األخرىالجنسية اإلماراتية  اإلحصائية

 المهددات
 االجتماعية

3.55 3.41 *2.97 0.00 

المهددات 
  االقتصادية

3.63 3.39 *3.81 0.00 

 0.00 4.69* 3.29 3.70المهددات 

 0.00 4.47* 3.33 3.67 المهددات

  .>)0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *   
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يتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين  )  35(وبالنظر إلى نتائج الجدول 
االجتماعية، واالقتصـادية،  (إجابات أفراد عينة الدراسة نحو مهددات قيم المواطنة 

) T(والتي تعزى إلى اختالف الجنسـية حيـث بلغـت قيمـة     )  واألمنية، والثقافية
على التوالي وهي قيم دالة إحصائيا عنـد  ) 4.47، 4.69، 3.81، 2.97(المحسوبة 

الستجابات نحو مهددات قيم المواطنة وعليه فإن أوساط ا. )≤0.05(مستوى داللة 
باختالف نوع الجنسية غير متسـاوية،  ) االجتماعية، واالقتصادية، واألمنية، الثقافية(

وقد كانت الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة من المواطنين من الجنسية اإلماراتية، 
 توجد  ال: وبناًء على ما سبق يقتضي رفض الفرضية الصفرية جزئيا التي تنص على

في إجابات أفراد عينـة  ) (α≤0.05الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات  فروق
) االجتماعية، واالقتصادية، واألمنيـة، الثقافيـة  (الدراسة نحو مهددات قيم المواطنة 

  .والتي تعزى إلى اختالف متغير الجنسية
  
  "مكان اإلقامة " اختبار الفروق باختالف  -4
لفروق والتي تعزى لمتغير مكان اإلقامة، تـم إجـراء   ومن أجل الكشف عن ا 

  :تحليل التباين األحادي، وفيما يلي عرضا للنتائج
  

  )36(جدول 
  تحليل التباين األحادي الختبار داللة الفروق في  إجابات أفراد عينة الدراسة

  نحو مهددات قيم المواطنة والتي تعزى إلى اختالف مكان اإلقامة

محاور 
  الدراسة

  مكان
  االقامة

المتوسط 
 الحسابي

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 Fقيمة  المربعات

الداللة 
  اإلحصائية

 المهددات
 االجتماعية

 3.53  مدينة
بين 

 6.77 2 13.5  المجموعات

11.5*  0.00  
 3.60  قرية

خالل 
 0.59 1287 752.7  المجموعات
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محاور 
  الدراسة

  مكان
  االقامة

المتوسط 
 الحسابي

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 Fقيمة  المربعات

الداللة 
  اإلحصائية

   1289 766.3  المجموع 3.21  بادية

المهددات 
  االقتصادية

 3.61  مدينة
بين 

   6.09 2 12.2  المجموعات
5.41*  
  

 3.39  قرية  0.00
خالل 

 1.13 1287 1447.5  المجموعات

  1289 1459.7  المجموع 3.37  بادية

  المهددات
 األمنية

 3.59  مدينة
بين 

   1.87 2 3.7  المجموعات
0.91  
  

 3.43  قرية  0.40
خالل 

 2.05 1287 2633.8  المجموعات

  1289 2637.6  المجموع 3.62  بادية

  المهددات
 الثقافية

 3.62  مدينة
بين 

 8.88 2 17.8  المجموعات
  
5.91*  
  

 3.25  قرية  0.00
خالل 

 1.50 1287 1931.8  المجموعات

  1289 1949.6  المجموع 3.57  بادية

  ).( ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
  

  :يتبين ما يلي)  36(نتائج الجدول ومن خالل 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينـة الدراسـة تجـاه     -1

، حيث بلغت قيمـة  )مكان اإلقامة(محور المهددات االجتماعية والتي تعزى لمتغير 
  .)≤0.05(، وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 11.5المحسوبة ) ف(

ولتحديد مصادر الفروق تم إجراء اختبار شافييه للمقارنات البعدية بين األوساط 
أن هناك اختالف في مستوى إجابات أفـراد  ) 36(الحسابية، حيث يتبين من الجدول 

عينة الدراسة تجاه المهددات االجتماعية لقيم المواطنة باختالف مكان اإلقامة، حيث 
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، في حين بلغ ألفـراد  )3.60( الدراسة من المدن بلغ المتوسط الحسابي ألفراد عينة 
، مما يؤكد أن )3.21( ، وأخيرا للمقيمين في للبادية )3.53(عينة الدراسة من القرية 

الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة من المدن الذين كان متوسط إجابتهم أعلى مـن  
المتوسـطات ذات   أفراد عينة الدراسة من أماكن اإلقامة األخرى، وقد بلغ الفرق في

  :  ، يبين هذه النتائج)37(على التوالي، والجدول ) ،0.32، 0.39( الداللة اإلحصائية 
  

  )37(جدول 
  ثر مكان اإلقامة في أنتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار 

  إجابات أفراد عينة الدراسة نحو المهددات االجتماعية لقيم المواطنة
مكان 
  اإلقامة

المتوسط
  بادية  قرية  مدينة  الحسابي

 *0.39  0.07 - 3.60  مدينة

  *0.32  -  - 3.53  قرية
 -  - - 3.21  بادية

  ).≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
  
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينـة الدراسـة تجـاه     -2

، حيث بلغت قيمـة  )مكان اإلقامة(محور المهددات االقتصادية والتي تعزى لمتغير 
  .)≤0.05(، وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 5.41المحسوبة ) ف(

البعدية بين األوساط  ولتحديد مصادر الفروق تم إجراء اختبار شافييه للمقارنات
أن هناك اختالف في مستوى إجابات أفـراد  ) 37(الحسابية، حيث يتبين من الجدول 

عينة الدراسة تجاه المهددات االقتصادية لقيم المواطنة باختالف مكان اإلقامة، حيث 
، في حين بلغ ألفـراد  )3.61( بلغ المتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة من المدن 

، مما يؤكد أن )3.37( ، وأخيرا للمقيمين في للبادية )3.39(اسة من القرية عينة الدر
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الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة من المدن الذين كان متوسط إجابتهم أعلى مـن  
أفراد عينة الدراسة من أماكن اإلقامة األخرى، وقد بلغ الفرق في المتوسـطات ذات  

  :  ، يبين هذه النتائج)38(لتوالي، والجدول على ا) ،0.22، 0.24( الداللة اإلحصائية 
  

  )38(جدول 
  نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار اثر مكان اإلقامة في
  إجابات أفراد عينة الدراسة نحو المهددات االقتصادية  لقيم المواطنة

مكان 
  اإلقامة

المتوسط
  بادية  قرية  مدينة  الحسابي

 *0.24  *0.22 - 3.61  مدينة

  0.02  -  - 3.39  قرية
 -  - - 3.37  بادية

  ).≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
  
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسـة تجـاه     -3

) ف(، حيث بلغت قيمـة  )مكان اإلقامة(محور المهددات الثقافية والتي تعزى لمتغير 
  .)≤0.05(، وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 5.91المحسوبة 

البعدية بين األوساط ولتحديد مصادر الفروق تم إجراء اختبار شافييه للمقارنات 
أن هناك اختالف في مستوى إجابات أفـراد  ) 39(الحسابية، حيث يتبين من الجدول 

عينة الدراسة تجاه المهددات االقتصادية لقيم المواطنة باختالف مكان اإلقامة، حيث 
، في حين بلغ ألفـراد  )3.62( بلغ المتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة من المدن 

، مما يؤكد أن )3.57(، وأخيرا للمقيمين في للبادية )3.25( سة من القرية عينة الدرا
الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة من المدن الذين كان متوسط إجابتهم أعلى مـن  
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أفراد عينة الدراسة من أماكن اإلقامة األخرى، وقد بلغ الفرق في المتوسـطات ذات  
  :  ، يبين هذه النتائج)39(على التوالي، والجدول ) ،0.32، 0.37( الداللة اإلحصائية 

  
  )39(جدول 

  نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار اثر مكان اإلقامة في
  الدراسة نحو المهددات الثقافية  لقيم المواطنةإجابات أفراد عينة 

مكان 
  اإلقامة

المتوسط 
  بادية  قرية  مدينة  الحسابي

 0.05  *0.37 - 3.62  مدينة

  *0.32  -  - 3.25  قرية

 -  - - 3.57  بادية

  ).≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
  
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة تجاه  -4

) ف(، حيث بلغت قيمـة  )مكان اإلقامة(محور المهددات األمنية والتي تعزى لمتغير 
  .)≤0.05(، وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة 0.91المحسوبة 

  

  ". مستوى الدخل" اختبار الفروق باختالف  -5
جل الكشف عن الفروق والتي تعزى لمتغير مستوى الدخل، تـم إجـراء   ومن أ

  :تحليل التباين األحادي، وفيما يلي عرضا للنتائج
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  )40(جدول 
  تحليل التباين األحادي الختبار داللة الفروق في  إجابات أفراد عينة الدراسة

  قيم المواطنة والتي تعزى إلى اختالف مستوى الدخل نحو مهددات

محاور 
  الدراسة

 مستوى الدخل
درهم (

  )إماراتي
المتوسط 
مجموع   مصدر التباين  الحسابي

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
 Fقيمة   المربعات

الداللة 
  اإلحصائية

 المهددات
 االجتماعية

أقل من 
 18.4 2 36.9  بين المجموعات 3.21  10000

32.5*  0.00  10000 -
20000  3.54 

خالل 
 0.57 1287 729.4  المجموعات

أكثر من 
  1289 766.3  المجموع 3.68  20000

المهددات 
  االقتصادية

أقل من 
 52.1 2 104.1  بين المجموعات 3.32  10000

  
49.4*  
  

0.00  10000 -
20000  3.42 

خالل 
 1.05 1287 1355.6  المجموعات

أكثر من 
  1289 1459.7  المجموع 4.02  20000

  المهددات
 األمنية

أقل من 
 115.5 2 230.9  بين المجموعات 3.05  10000

  
61.7*  
  

0.00  10000 -
20000  3.46 

خالل 
 1.9 1287 2406.7  المجموعات

أكثر من 
  1289 2637.6  المجموع 4.21  20000

  المهددات
 الثقافية

أقل من 
 54.4 2 108.8  بين المجموعات 3.20  10000

  
38.0*  
  

0.00  10000 -
20000  3.49 

خالل 
 1.43 1287 1840.7  المجموعات

أكثر من 
  1289 1949.6  المجموع 4.00  20000

  ).( ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
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  :يتبين ما يلي)  40(ومن خالل نتائج الجدول 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينـة الدراسـة تجـاه     -1

، حيث بلغت قيمـة  )مستوى الدخل(محور المهددات االجتماعية والتي تعزى لمتغير 
  .)≤0.05(، وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 32.5المحسوبة ) ف(

البعدية بين األوساط ولتحديد مصادر الفروق تم إجراء اختبار شافييه للمقارنات 
أن هناك اختالف في مستوى إجابات أفـراد  ) 41(الحسابية، حيث يتبين من الجدول 

عينة الدراسة تجاه المهددات االجتماعية لقيم المواطنة باختالف مستوى الدخل، حيث 
درهم " 20000أكثر من " بلغ المتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة من فئة الدخل 

-10000"، في حين بلغ ألفراد عينة الدراسة مـن فئـة الـدخل    )3.68( إماراتي 
درهـم  " 10000أقل من " ، وأخيرا من فئة الدخل )3.54( درهم إماراتي " 20000
" ، مما يؤكد أن الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة من فئة الـدخل  )3.21( إماراتي 
لى من أفـراد عينـة   درهم إماراتي الذين كان متوسط إجابتهم أع" 20000أكثر من 

الدراسة من مستوى الدخل األخرى، وقد بلغ الفرق في المتوسـطات ذات الداللـة   
  :  ، يبين هذه النتائج)41(على التوالي، والجدول ) ،0.33، 0.47( اإلحصائية 

  
  )41(جدول 

  ثر مستوى الدخلفييه للمقارنات البعدية الختبار أنتائج اختبار شا
  دراسة نحو المهددات االجتماعية لقيم المواطنةفي  إجابات أفراد عينة ال

 مستوى الدخل
  )درهم إماراتي(

المتوسط
  الحسابي

  أقل من
10000 

  أكثر من 10000-20000
20000  

 *0.47  *0.33 - 3.21  10000أقل من 

10000-20000  3.54 -  -  0.14  
 -  - - 3.68  20000أكثر من 

  ).≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *



  
  
  
  

 الفصل الرابع عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينـة الدراسـة تجـاه     -2
، حيث بلغت قيمـة  )مستوى الدخل(محور المهددات االقتصادية والتي تعزى لمتغير 

  .)≤0.05(، وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 49.4المحسوبة ) ف(
ولتحديد مصادر الفروق تم إجراء اختبار شافييه للمقارنات البعدية بين األوساط 

أن هناك اختالف في مستوى إجابات أفـراد  ) 42(الحسابية، حيث يتبين من الجدول 
عينة الدراسة تجاه المهددات االقتصادية لقيم المواطنة باختالف مستوى الدخل، حيث 

درهم " 20000أكثر من " لدراسة من فئة الدخل بلغ المتوسط الحسابي ألفراد عينة ا
-10000"، في حين بلغ ألفراد عينة الدراسة مـن فئـة الـدخل    )4.02( إماراتي 
درهـم  " 10000أقل من " ، وأخيرا من فئة الدخل )3.42( درهم إماراتي " 20000
" ، مما يؤكد أن الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة من فئة الـدخل  )3.32( إماراتي 
درهم إماراتي الذين كان متوسط إجابتهم أعلى من أفـراد عينـة   " 20000أكثر من 

الدراسة من فئات الدخل األخرى، وقد بلغ الفـرق فـي المتوسـطات ذات الداللـة     
  :  ، يبين هذه النتائج)42(على التوالي، والجدول ) ،0.60، 0.70( اإلحصائية 

  
  )42(جدول 
  عدية الختبار مستوى الدخل اإلقامة فينتائج اختبار شافييه للمقارنات الب

  إجابات أفراد عينة الدراسة نحو المهددات االقتصادية لقيم المواطنة
 مستوى الدخل

  )درهم إماراتي(
المتوسط
  الحسابي

  أقل من
10000 

  أكثر من  10000-20000
20000  

 *0.70  0.10 - 3.32  10000أقل من 

10000-20000  3.42 -  -  0.60*  
 -  - - 4.02  20000أكثر من 

  ).≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينـة الدراسـة تجـاه     -3
، حيـث  )مستوى الدخل(محور المهددات األمنية لقيم المواطنة والتي تعزى لمتغير 

، وهي قيمة دالة إحصـائيا عنـد مسـتوى داللـة     61.7المحسوبة ) ف(بلغت قيمة 
)≤0.05(.  

للمقارنات البعدية بين األوساط  ولتحديد مصادر الفروق تم إجراء اختبار شافييه
أن هناك اختالف في مستوى إجابات أفـراد  ) 43(الحسابية، حيث يتبين من الجدول 

عينة الدراسة تجاه المهددات األمنية لقيم المواطنة باختالف مستوى الدخل، حيث بلغ 
درهـم  " 20000أكثر مـن  " المتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة من فئة الدخل 

-10000"، في حين بلغ ألفراد عينة الدراسة مـن فئـة الـدخل    )4.21( اتي إمار
درهـم  " 10000أقل من " ، وأخيرا من فئة الدخل )3.46(درهم إماراتي " 20000
راد عينة الدراسة من فئـة الـدخل   ، مما يؤكد أن الفروق لصالح أف)3.05(إماراتي 

درهم إماراتي الذين كان متوسط إجابتهم أعلى من أفراد عينـة  " 20000أكثر من "
الدراسة من فئات الدخل األخرى، وقد بلغ الفـرق فـي المتوسـطات ذات الداللـة     

  :  ، يبين هذه النتائج)43(على التوالي، والجدول ) ،0.41، 0.75( اإلحصائية 
  

  )43(جدول 
  عدية الختبار مستوى الدخل فينتائج اختبار شافييه للمقارنات الب

  إجابات أفراد عينة الدراسة نحو المهددات األمنية لقيم المواطنة
 مستوى الدخل

  )درهم إماراتي(
المتوسط
  الحسابي

  أقل من
10000 

  أكثر من 10000-20000
20000  

 0.16  *0.41 - 3.05  10000أقل من 

10000-20000  3.46 -  -  0.75*  
 -  - - 4.21  20000أكثر من 

  ).≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *



  
  
  
  

 الفصل الرابع عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينـة الدراسـة تجـاه     -4
، حيـث  )مستوى الدخل(محور المهددات الثقافية لقيم المواطنة والتي تعزى لمتغير 

، وهي قيمة دالة إحصـائيا عنـد مسـتوى داللـة     61.7المحسوبة ) ف(بلغت قيمة 
)≤0.05(.  

ولتحديد مصادر الفروق تم إجراء اختبار شافييه للمقارنات البعدية بين األوساط 
أن هناك اختالف في مستوى إجابات أفـراد  ) 44(الحسابية، حيث يتبين من الجدول 

عينة الدراسة تجاه المهددات الثقافية لقيم المواطنة باختالف مستوى الدخل، حيث بلغ 
درهـم  " 20000أكثر مـن  " نة الدراسة من فئة الدخل المتوسط الحسابي ألفراد عي

-10000"، في حين بلغ ألفراد عينة الدراسة مـن فئـة الـدخل    )4.00( إماراتي 
درهـم  " 10000أقل من " ، وأخيرا من فئة الدخل )3.49(درهم إماراتي " 20000
راد عينة الدراسة من فئـة الـدخل   ، مما يؤكد أن الفروق لصالح أف)3.20(إماراتي 

درهم إماراتي الذين كان متوسط إجابتهم أعلى من أفراد عينـة  " 20000أكثر من "
متوسـطات ذات الداللـة   الدراسة من فئات الدخل األخرى، وقد بلغ الفـرق فـي ال  

  :  ، يبين هذه النتائج)44(على التوالي، والجدول ) ،0.51، 0.80(اإلحصائية 
  

  )44(جدول 
  البعدية الختبار مستوى الدخل فينتائج اختبار شافييه للمقارنات 

  إجابات أفراد عينة الدراسة نحو المهددات الثقافية لقيم المواطنة
  مستوى الدخل

  )درهم إماراتي(
المتوسط 
  الحسابي

  أقل من
10000  

10000-
20000  

  أكثر من
20000  

  *0.80  0.29 - 3.20  10000أقل من 
10000-20000  3.49 -  -  0.51*  

 -  - - 4.00  20000أكثر من 

  ).≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
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  "السنة الدراسية " اختبار الفروق باختالف -6
ومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى لمتغير السنة الدراسية، تـم إجـراء   

  :تحليل التباين األحادي، وفيما يلي عرضا للنتائج
  

  )45(جدول 
  الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسةتحليل التباين األحادي الختبار داللة 

  نحو مهددات قيم المواطنة والتي تعزى إلى اختالف السنة الدراسية

محاور 
  الدراسة

السنة 
  الدراسية

المتوسط 
  مجموع المربعات  مصدر التباين  الحسابي

درجات 
  الحرية

متوسط 
 Fقيمة   المربعات

الداللة 
  اإلحصائية

 المهددات
 االجتماعية

 3.50  أولى
بين 

  المجموعات
11.4 3 3.81 

6.5*  0.00  
 3.38  ثانية

خالل 
  المجموعات

754.8 1286 0.59 

  1289 766.3  المجموع 3.56  ثالثة
رابعة 
  فأكثر

3.67      

المهددات 
  االقتصادية

 3.34  أولى
بين 

  المجموعات
101.9 3 34.0 

  
32.2*  
  

0.00  
 3.50  ثانية

خالل 
  المجموعات

1357.8 1286 1.10 

  1289 1459.7  المجموع 3.52  ثالثة

رابعة 
  فأكثر

4.11      

  المهددات
 األمنية

 3.29  أولى
بين 

  المجموعات
165.5 3 55.2 

  
28.7*  
  

0.00  
 1.90 1286 2472.0خالل  3.51  ثانية



  
  
  
  

 الفصل الرابع عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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محاور 
  الدراسة

السنة 
  الدراسية

المتوسط 
  الحسابي

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 Fقيمة 
الداللة 
  اإلحصائية

  المجموعات
  1289 2637.6  المجموع 3.54  ثالثة

رابعة 
  فأكثر

4.27      

  المهددات
 الثقافية

 3.36  أولى
بين 

  المجموعات
125.9 3 42.0 

  
29.6*  
  

0.00  
 3.43  ثانية

خالل 
  المجموعات

1823.6 1286 1.40 

  1289 1949.6  المجموع 3.54  ثالثة

رابعة 
  فأكثر

4.19      

  ).( ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
  

  :يلييتبين ما )  45(ومن خالل نتائج الجدول 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينـة الدراسـة تجـاه     -1

، حيث بلغت قيمة )السنة الدراسية(محور المهددات االجتماعية والتي تعزى لمتغير 
  .)≤0.05(، وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 6.5المحسوبة ) ف(

ولتحديد مصادر الفروق تم إجراء اختبار شافييه للمقارنات البعدية بين األوساط 
أن هناك اختالف في مستوى إجابات أفـراد  ) 46(الحسابية، حيث يتبين من الجدول 

عينة الدراسة تجاه المهددات االجتماعية لقيم المواطنة باختالف السنة الدراسية، حيث 
، في حين بلغ )3.67( ة الدراسة من السنة الرابعة بلغ المتوسط الحسابي ألفراد عين

، ممـا  )3.50( ، ومن السنة األولـى  )3.56( ألفراد عينة الدراسة من السنة الثالثة 
يؤكد أن الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة من السنة الدراسية الرابعة والثالثة الذين 
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وات األخرى، وقـد بلـغ   كان متوسط إجابتهم أعلى من أفراد عينة الدراسة من السن
علـى التـوالي،   ) ،0.18، 0.29( الفرق في المتوسطات ذات الداللة اإلحصـائية  

  :  ، يبين هذه النتائج)46(والجدول 
  

  )46(جدول 
  نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار اثر السنة الدراسية

  المواطنة في إجابات أفراد عينة الدراسة نحو المهددات االجتماعية لقيم
السنة 
  الدراسية

المتوسط
  رابعة فأكثر  ثالثة  ثانية  أولى  الحسابي

 0.17  0.06  0.12  3.50  أولى

  *0.29  *0.18     3.38  ثانية
  0.11       3.56  ثالثة

رابعة 
 -  -   3.67  فأكثر

  ).≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
  
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينـة الدراسـة تجـاه     -2

، حيث بلغت قيمة )السنة الدراسية(محور المهددات االقتصادية والتي تعزى لمتغير 
  .)≤0.05(، وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 32.2المحسوبة ) ف(

ولتحديد مصادر الفروق تم إجراء اختبار شافييه للمقارنات البعدية بين األوساط 
أن هناك اختالف في مستوى إجابات أفـراد  ) 47(الحسابية، حيث يتبين من الجدول 

عينة الدراسة تجاه المهددات االقتصادية لقيم المواطنة باختالف السنة الدراسية، حيث 
، في حين بلـغ  )4.11(ة الدراسة من السنة الرابعة عينبلغ المتوسط الحسابي ألفراد 
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، مما يؤكد )3.34(، ومن السنة األولى )3.52(لثة ألفراد عينة الدراسة من السنة الثا
أن الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة من السنة الدراسية الرابعة والثالثة الذين كان 

األخرى، وقد بلغ الفـرق   متوسط إجابتهم أعلى من أفراد عينة الدراسة من السنوات
على التـوالي، والجـدول   ) ،0.61، 0.77(متوسطات ذات الداللة اإلحصائية في ال

  :  ، يبين هذه النتائج)47(
  

  )47(جدول 
  نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار اثر السنة الدراسية 

  المواطنةفي إجابات أفراد عينة الدراسة نحو المهددات االقتصادية لقيم 
السنة 
  الدراسية

المتوسط
رابعة   ثالثة  ثانية  أولى  الحسابي

  فأكثر
  *0.77  0.18  0.16  3.34  أولى
  *0.61  0.02     3.50  ثانية
  0.59       3.52  ثالثة

 -  -   4.11  رابعة فأكثر

  ).≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
  
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينـة الدراسـة تجـاه     -3

) ف(، حيث بلغت قيمة )السنة الدراسية(محور المهددات األمنية والتي تعزى لمتغير 
  .)≤0.05(، وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 28.7المحسوبة 

البعدية بين األوساط ولتحديد مصادر الفروق تم إجراء اختبار شافييه للمقارنات 
أن هناك اختالف في مستوى إجابات أفـراد  ) 48(الحسابية، حيث يتبين من الجدول 

عينة الدراسة تجاه المهددات األمنية لقيم المواطنة باختالف السنة الدراسية، حيث بلغ 
، في حـين بلـغ   )4.27( المتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة من السنة الرابعة 
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، ممـا  )3.29( ، ومن السنة األولـى  )3.54( ة الدراسة من السنة الثالثة ألفراد عين
يؤكد أن الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة من السنة الدراسية الرابعة والثالثة الذين 
كان متوسط إجابتهم أعلى من أفراد عينة الدراسة من السنوات األخرى، وقـد بلـغ   

على التوالي، ) 0.72، 0.73، 0.98( ئية الفرق في المتوسطات ذات الداللة اإلحصا
  :  ، يبين هذه النتائج)48(والجدول 

  

  )48(جدول 
  نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار اثر السنة الدراسية 
  في إجابات أفراد عينة الدراسة نحو المهددات األمنية لقيم المواطنة

السنة 
  الدراسية

المتوسط
  رابعة فأكثر  ثالثة  ثانية  أولى الحسابي

  *0.98  0.25  0.22  3.29  أولى
  *0.76  0.03     3.51  ثانية
  *0.73       3.54  ثالثة

 -  -   4.27  رابعة فأكثر

  ).≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
  
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينـة الدراسـة تجـاه     -4

) ف(، حيث بلغت قيمة )السنة الدراسية(محور المهددات الثقافية والتي تعزى لمتغير 
  .)≤0.05(، وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 29.6المحسوبة 

ولتحديد مصادر الفروق تم إجراء اختبار شافييه للمقارنات البعدية بين األوساط 
أن هناك اختالف في مستوى إجابات أفـراد  ) 49(الحسابية، حيث يتبين من الجدول 

عينة الدراسة تجاه المهددات الثقافية لقيم المواطنة باختالف السنة الدراسية، حيث بلغ 
، في حـين بلـغ   )4.19( الدراسة من السنة الرابعة المتوسط الحسابي ألفراد عينة 

، ممـا  )3.36( ، ومن السنة األولـى  )3.54( ألفراد عينة الدراسة من السنة الثالثة 
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يؤكد أن الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة من السنة الدراسية الرابعة والثالثة الذين 
ت األخرى، وقـد بلـغ   كان متوسط إجابتهم أعلى من أفراد عينة الدراسة من السنوا

على التوالي، ) 0.65، 0.76، 0.83( الفرق في المتوسطات ذات الداللة اإلحصائية 
  :  ، يبين هذه النتائج)49(والجدول 

  
  )49(جدول 

  نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار اثر السنة الدراسية
  م المواطنةفي إجابات أفراد عينة الدراسة نحو المهددات الثقافية لقي

السنة 
  الدراسية

المتوسط
  رابعة فأكثر  ثالثة  ثانية  أولى الحسابي

  *0.83  0.18  0.07  3.36  أولى
  *0.76  0.11     3.43  ثانية
  *0.65       3.54  ثالثة

 -  -   4.19  رابعة فأكثر

  ).≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
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3.4 sñ^jßÖ]<íÎ^ßÚ  
  

هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف على مهددات قيم المواطنـة وطبيعـة   
األسئلة طرح ولتحديد طبيعة هذه العالقة تم عالقتها باالنحراف السلوكي لدى الطلبة، 

يمكن الخروج منها بقراءة  واضحة مؤشرات اإلحصائية التي تقدمووضع الفرضيات 
بين مهددات قيم المواطنة واالنحراف السلوكي لدى عالقة الجوانب عديدة عن علمية ل

ومن خالل استعراض نتائج أسـئلة الدراسـة فـي ضـوء      الطلبة في الجامعات، 
، النتائج والمؤشـرات توصلت الدراسة إلى العديد من محاورها، واختبار فرضياتها، 

  :أبرزها والتي من
  

أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال األول والمتضمن التعرف على مسـتوى   :أوالً
االلتزام بقيم المواطنة لدى الطلبة في الجامعات من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، 
أن المستوى العام إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو هذا المحـور جـاءت بدرجـة    

، بانحراف معيـاري  )3.764(رتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لإلجابات م
، مما يشير إلى أن هناك التزام لدى الطلبة بقيم المواطنة وبدرجـة موافقـة   0.683

مرتفعة بشكل عام، وقد بينت النتائج أن من أهم القيم التي تعكس مستوى مرتفع من 
رجة مرتفعة في حرصهم ومحـافظتهم علـى   التزام الطلبة بقيم المواطنة  تتمثل بد
 في الدولـة، وافتخـارهم   بأهمية الوحدة الوطنيةمصالح الوطن واستقراره، وأيمانهم 

الدفاع عن الوطن في كل المواقف للدولة، وااللتزام بالسياسية و الحضارية بالمسيرة
هـم  ، ووالئمن أجل رفعة الوطن وتقدمه يملكونأفضل ما  هتقديم، والتي تتطلب ذلك

للوطن وافتخارهم بذلك، وااللتزام بالصدق واألمانة، والعمل بروح الفريق، ورفض 
االلتزام بـأداء الواجبـات   الدولة، واألمن واالستقرار في العنف، والمشاركة بتعزيز 

مظـاهر   الفردية، وتقديم الدعم لنشـر  المصالحتقديم مصلحة الوطن على ، والدينية
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ت النتائج أن من أهم القيم التي تعكس مستوى متوسط وقد بين .الديمقراطية في الوطن
المساهمة فـي التصـدي   بدرجة متوسطة في من التزام الطلبة بقيم المواطنة  تتمثل 

، مساعدة اآلخرين في جميـع الظـروف واألوقـات   ، وللمظاهر السلبية في المجتمع
 تقبل أفكـار ومواقـف اآلخـرين   ، والمشاركة في العمل التطوعي لصالح الوطنو

القيام بالتبليغ عن المخالفات ، والمشاركة في الفعاليات والنشاطات الوطنية، وونقدهم
وتفسر الدراسة هذا المستوى المرتفع من التـزام الطلبـة بقـيم    . السلوكية لآلخرين

المعيشـة  ألسباب كثيرة ومتعددة، وربما يأتي على رأسها نمط ومسـتوى  المواطنة 
 اإلماراتي هو ما يسود في المجتمع من ذلك ن األهمالذي توفره الدولة، ولك المرتفع

عناصـر حيـاتهم وتعايشـهم     أفراد المجتمـع من قيم إيجابية هي التي يستلهم منها 
قيم الكرم والتسامح وتقبل اآلخر المختلف عرقياً ودينياً، كلها قيم مشتقة من  . السلمي

أيضـا   يتضح ذه النتائجهمن خالل و. عمق الثقافة اإلماراتية المتوارثة عبر األجيال
يؤكدون أنهم ملتزمين في أداء واجباتهم نحو وطنهم، وقد يرجع هذا جإلى أن الطلبة 

االلتزام إلى اطالع الطالب بواجباتهم نحو وطنهم وطريقة تجسـيدها علـى أرض   
الواقع نتيجة  تعلمهم قيم المواطنة وآليات ممارستها على أرض الواقع بطريقة علمية 

دة إلى ما سبق يعتقد كثير من الطلبة أن أداء الواجبات تجاه الـوطن  زياوومنظمة، 
أولى من الحصول على الحقوق الفردية أو الشخصية، وهذا يترتب عليه أن تصـبح  
قيم المواطنة عبارة عن ممارسة يومية في حياة وضمير الطالب  بل تشكل جـزءا  

بقيم المواطنـة   االلتزام لذلك ينبغي زيادة العمل على تنمية ،من شخصيتهم وتكوينهم
لدى الطالب مهما كانت الظروف ألن الهدف من االلتزام بقيم المواطنة هو المحافظة 

وتعكس هذه النتـائج نجـاح دولـة     .على البناء االجتماعي سليما ومستقرا ومتكامال
اإلمارات العربية المتحدة في تحقيق العدالة االجتماعية وسيادة القانون، والتي هـي  

رز مقومات االلتزام بقيم المواطنة في أي مجتمع من المجتمعات، وتتفق هـذه  من أب
النتائج مع النظريات االجتماعية التي تؤكد على االلتزام بالقيم بصفتها محددة للسلوك 
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، (Johnson, 2005)والتي يجب أن تعبر عن نفسها من أجـل التقـدم المجتمعـي    
التي أكـدت علـى تمسـك    ) 2014وفوزي، سعد الدين (وتؤكد هذه النتائج دراسة 

التـي  ) 2005نبيـل،  ( الشباب الجامعي بقيم المواطنة، وتلتقي أيضا مـع دراسـة   
أظهرت نتائجها أن درجة التزام الطلبة بالقيم جاءت بدرجة مرتفعة، وتشـير هـذه   
النتائج إلى نجاح مؤسسات التنشئة االجتماعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة في 

يق مستوى مرتفع اللتزام الطلبة بقيم المواطنة بالرغم من وجود ثقافات فرعيـة  تحق
)  2014الجهنـي،  (وتلتقي هذه النتيجة مع دراسة  .متعددة داخل المجتمع اإلماراتي

التي أظهرت أن مستوى تمثل الطلبة ألبعاد المواطنة جاءت بدرجة مرتفعة، ودراسة 
لقيم المواطنة قد مكنهـا   ةم المرأة اإلماراتيالتي أظهرت أن التزا) 2013العامري، (

في المشاركة في إحداث التغيير وحصولها على حقوقها السياسية، وممارستها لهـذه  
طلبة الجامعات يتمتعون أن  )2009، الكالبي( وفي هذا السياق تؤكد دراسة .الحقوق

  .بمستوى ايجابي من اإليمان بالقيم والمعتقدات السياسية الديمقراطية
  

أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والمتضمن التعرف علـى أنمـاط   : ثانياً
السلوك المنحرف األكثر انتشارا بين الطلبة في الجامعات من وجهة نظر أفراد عينة 
الدراسة، أن المتوسط الحسابي العام النتشار أنماط السلوك المختلفة بين الطلبة فـي  

نة الدراسة  قد جاءت بدرجة منخفضة، حيث بلغ الجامعات من وجهة نظر أفراد عي
بـانحراف معيـاري   %   40.8، بنسـبة  )2.04(المتوسط الحسابي العام لإلجابات 

، ويمكن ترتيب أنماط السلوكيات المنحرفة المنتشرة بين الطلبة في الجامعات 0.683
لـدى  في  ضوء إجابات أفراد عينة الدراسة إن من أكثر أنماط السلوكيات المنحرفة 

السهر مع األصدقاء ألوقات متأخرة في الليـل خـارج   الخروج و "الطلبة تتمثل في 
عـدم  ، والمشاجرة مع أحد أفراد األسـرة ، وقيادة السيارات بسرعة وتهور، المنزل

، الغش في االمتحانات، واإلخالل باآلداب العامـة،   التقيد بأنظمة وتعليمات الجامعة
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، والتحريض في االمتحانات واإلخفاقإهمال الدراسة واإلضرار بالممتلكات العامة، و
 الرتكـاب أعمـال   والمشاركة في المشاجرات بين الطلبة، االنضمام لرفقاء السوء 

القيام بالتهديد واالعتداء  على أفراد الهيئة التدريسية واإلدارية في ،  ومخالفة للقانون
العقـاقير المنشـطة،   ، وتناول تهديد وضرب بعض الزمالء في الجامعة، والجامعة

، والتدخين، واسـتخدام   والتحرش ومعاكسة الجنس اآلخر، وتناول العقاقير المهدئة
ترويج وبيـع  ، وترويج ونشر اإلشاعات بين الطلبةالعنف للحصول على األموال، و

، وجاء في الترتيب األخير من حيث درجة االنتشار نمط السلوك وتعاطي المسكرات
حيث كانت درجة الموافقة لهذا الـنمط  " خذ حاجات الغير بالقوةوأ اتالقيام  بالسرق" 

وتفسر الدراسة هذا المستوى المنخفض من انتشـار السـلوكيات   . بدرجة منخفضة
ومؤسسـات  اإلمـارات  دولة ن بيئة مجتمع منها أ ألسباب كثيرة ومتعددة،المنحرفة 

العمـل  قويم وتشجع على السلوك الباالتجاه نحو  األفرادتلزم  التنشئة االجتماعية فيها
إلمارات ادولة في  فجميع األفراد. والسعي نحو تحقيق مستوى حياة أفضل األخالقي

والسعي نحو األفضل ونحو التميز  واالقتصادي االجتماعي ممنشغل بتحسين وضعه
أفضـل، فطبيعـة الحيـاة فـي      حياةحتى يتمكن من االرتقاء بذاته وتحقيق مستوى 

 ،فريداًواقعاً  مع الزمناالقتصادية والحضارية أفرزت ية والوطناإلمارات وظروفها 
وتوفير مستوى حيـاة أفضـل    ووطنه فإحساس الفرد بأنه يعمل ألجل االرتقاء بذاته

كما أن تـوافر القـوانين    ،االيجابي ال السلبي العمللنفسه وأسرته جعلته ينشغل في 
ألفراد دون استثناء يوفر  المجتمعأفراد تطبيقها على تحديثها ووالتشريعات العادلة و

، أساسي من أهداف سياسية دولة اإلمـارات العدالة االجتماعية وهي هدف  المجتمع
أنعكـس   من التسامح االجتماعي الذي كبيراإلمارات بوجود قدر دولة كذلك تميزت 

التفـوق  من خالل هذا النهج استطاعت الدولة  حيث إيجابا على سلوك األفراد فيها، 
وعلى الرغم مـن  . وتحقيق نقاط إيجابية في سجلها الحضاريلمستوى الدولي اعلى 

أن دولة اإلمارات تضم مختلف الجنسيات واألعراق، األمر الذي قد يبدو عائقاً أمام 
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اإلمارات أثبتت على الدوام أنهـا قـادرة   دولة ، فإن األمن الوطنياالندماج وتحقيق 
البشـري   وقد دعـا االنسـجام  . صالحهاعلى تجاوز أي عقبة اجتماعية وتحويلها ل

العديد من الهيئات والمؤسسات العالمية إلى دراسة سـّر   اإلماراتدولة الموجود في 
الذي تتميز بـه الدولـة بغيـة     بين هذه الجنسياتهذا التعايش السلمي واالجتماعي 

الوصول إلى قناعات تشرح لهم أسباب هذا الرضا وتلك السعادة التي يشـعر بهـا   
أظهـرت أن مسـتوى    التي) 2005، نبيل(دراسة  وتتفق هذه النتيجة مع .هاقاطنو

أكـدت   وفي هذا اإلطـار  ،قليلةارتكاب الطلبة لالنحرافات السلوكية جاءت بدرجة 
الدور الذي تؤديه القيم في تحقيق التنمية االجتماعية، ) م2010بن منصور، (دراسة 

، مـا  االعتياديـة من منطلق أن القيم هي مجموعة من القواعد والمبادئ اإلسالمية 
  .يجعلها تتحكم في توجيه السلوك الفردي والجماعي

  

أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والمتضمن التعرف على المهـددات  : ثالثاً
ة لقيم المواطنة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة أن المتوسـط الحسـابي   االجتماعي

العام لمستوى المهددات االجتماعية لقيم المواطنة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسـة   
، بنسـبة  )3.51(قد جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لإلجابات 

أظهـرت النتـائج أن أكثـر المهـددات     ، و0.77بانحراف معياري %  70.1موافقة 
، عـدم  سوء استخدام وسائل االتصـال الحديثـة   "االجتماعية لقيم المواطنة تتمثل في 

زيادة معدالت العمالة المنزلية من الجنسين فـي  ، وأوقات الفراغ لدى الشباب استغالل
طالق بـين  زيادة حاالت الو ، االعتماد على العمالة الوافدة في تربية األبناء، واألسرة
 ، ارتفاع المهـور وتكـاليف الـزواج   ، وضعف الوازع الديني لدى الشبابو ، األسر

عدم و ، تضاؤل دور األسرة في الضبط االجتماعي لألبناءوالتعصب الديني والقبلي، و
غياب الوالدين لفترات طويلة عن  المنزل ، االلتزام بقواعد اآلداب العامة مع اآلخرين

ضـعف العالقـات   ، وخصوصية الغير والتدخل فـي شـؤونهم  عدم احترام ، للعمل
قلة االهتمام بالعمل الجماعي والتطوعي للصالح و ، االجتماعية بين األفراد في األسرة
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اللجوء للعنف لحل ، تنامي الفروق االجتماعية بين األغنياء والفقراء في المجتمع ،العام
" عنوسة بين الفتيات في المجتمـع زيادة معدالت الو ة،المشكالت وليس للحوار والمناقش

حيث كانت درجة الموافقة على هذه الفقرة بدرجة متوسطة، وفي الترتيب األخير مـن  
إسـماعيل،  ( دراسـة   وتتفق هذه النتائج مع. رينعدم التسامح مع اآلخ :حيث األهمية

التي تناولت ظاهرة االغتراب االجتماعي عند الشباب الجامعي فـي مجتمـع   ) 2001
ات بوصفها حالة من حاالت الالتوافق مع القيم المعيارية السائدة فـي المجتمـع   اإلمار

القـيم االجتماعيـة   بعـض  وبينت نتائج هذه الدراسة أن هناك تراجع في  اإلماراتي، 
التقليدية لدى الشباب الجامعي دون تواجد قيم جديدة معاصرة تقوم مقامها، ومن بـين  

ء واالندماج االجتماعي، أما القيم الجديدة التي ظهرت الوال: القيم التقليدية التي تراجعت
والتي جاءت نتيجة  الفردية والقيم المادية والمصلحة الشخصية واالهتمام بالذات: فهي

) 2004خليفة، (، وتتفق مع دراسة التي أثرت على منظومة القيم االجتماعيةللتغيرات 
لشباب والتي جـاءت نتيجـة   التي بينت أن هناك خلل واضح في منظومة القيم لدى ا

الشـهراني،  (وتتفق أيضا مـع نتـائج    .للتخلي عن بعض القيم اإليجابية في المجتمع
التي بينت أن من أهم المهددات االجتماعية لدول مجلس التعـاون الخليجـي   ) 2012

وتشير الدراسة هنا إلى أنه  .تتمثل في الضغوط االجتماعية وضعف الرقابة االجتماعية
في ظل وجود المهددات الداخلية المتمثلة في وجود فئـات وشـرائح مختلفـة داخـل     
المجتمع اإلماراتي تنحدر أصولهم وجذورهم ومعتقداتهم الدينية إلى جـذور وأصـول   
متفاوتة ، وفي ظل تحديات خارجية محيطه ومؤثرة وفعالة تثير الطائفية، ففي ظل هذه 

دولة اإلمارات العربية المتحدة بحاجه ماسة إلى وجود برامج وطنية داعمة الظروف، ف
ورئيسية تدعم من قيم االنتماء والمواطنة والوالء لدى الشباب الجامعي ، وتعزز مـن  

وال شك بأن الـوعي بمهـددات قـيم    . خاللها مفاهيم الوحدة الوطنية داخل المجتمع 
ق للمحافظة على اإلنجازات الكبيرة التـي  المواطنة وكيفية تجاوزها يشكل نقطة انطال

  .  حققتها الدولة في كافة الميادين في فترة قصيرة نسبياً
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أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والمتضمن التعرف على المهددات  :رابعاً
االقتصادية لقيم المواطنة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسـة أن المسـتوى العـام    

صادية لقيم المواطنة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  قـد جـاءت   للمهددات االقت
بنسبة موافقـة   ،)3.56(بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لإلجابات 

، وأظهرت النتائج أن أكثر المهددات االقتصـادية   0.81بانحراف معياري %  71.2
ارتفـاع  و ،لدخل بين المواطنينالتباين الكبير في مستويات ا لقيم المواطنة تتمثل في

ارتفاع ، وسيطرة الحياة المادية على األفرادو وكمالياتها، مستوى متطلبات المعيشة 
، ازدياد معـدالت البطالـة بـين المـواطنين    ، مستوى متطلبات المعيشة وكمالياتها

امتناع بعض المـواطنين عـن   ، واالعتماد على القروض البنكية لتلبية االحتياجاتو
عدم مواكبة مخرجات التعليم الحتياجات سوق ، وفي بعض الوظائف واألعمالالعمل 
االرتفاع المتوالي ألسـعار السـلع   ، وانتشار مظاهر الفساد اإلداري والمالي، العمل

 ، الفقر وتدني مستوى الـدخل ، وعدم االهتمام بالتعليم المهني والحرفيو ،والخدمات
ارتفـاع معـدالت   و ، المسـتقبل  العمل فـي الحصول على الخوف من الفشل في و

عـدم   النسبيةوجاء في الترتيب األخير من حيث األهمية  التحويالت المالية للخارج
حيث كانت درجة الموافقة علـى هـذه    مشاريع التنمية االقتصادية العدالة في توزيع

التي بينت أن من ) 2012الشهراني، (وتتفق هذه النتائج مع . متوسطةالفقرة بدرجة 
المهددات االقتصادية لدول مجلس التعـاون الخليجـي تتمثـل فـي الضـغوط      أهم 

وتتفـق هـذه    .االقتصادية المتمثلة في انتشار البطالة وزيادة أسعار السلع والخدمات
االقتصادية ما هي النتائج مع النظرية البنائية الوظيفية التي تؤكد على أن التهديدات 

لل في الوظائف االقتصادية فـي المجتمـع   إال حصيلة خلل في البناء االجتماعي وخ
  ).2009السمري، (

  

أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس والمتضـمن التعـرف علـى    : خامساً
المهددات األمنية لقيم المواطنة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة أن المستوى العام 
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اسة  قد جاءت بدرجة للمهددات األمنية لقيم المواطنة من وجهة نظر أفراد عينة الدر
%  71.6، بنسبة موافقة )3.58(مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لإلجابات 

، وأظهرت النتائج أن أكثر المهددات األمنية  لقيم المواطنة 0.90بانحراف معياري 
زيادة و ،المخدرات والمسكرات ،  وانتشارعدم االمتثال لألنظمة والقوانين تتمثل في
 ،زيادة خطر الجماعات اإلرهابية على الشباب، ونوادي الليلية واإلقبال عليهاانتشار ال

انتشار مظـاهر االنحـالل األخالقـي    و ،تفشي جرائم العمالة الوافدة في المجتمعو
التساهل والتفـاوت فـي تطبيـق    و ،زيادة جرائم االحتيال  االلكتروني، ووالجنسي

زيـادة جـرائم   ، وللجماعات المتطرفةالنشاطات السرية و ،العقوبات بحق المخالفين
التهاون في االلتزام بإشـارات المـرور علـى    ، وغسيل األموال والتجارة الممنوعة

ضعف الدور الوقائي ، والتعاون مع األجهزة األمنية لحل المشكالت  ، وقلةالطرقات
وعدم كفاية األجهزة األمنية، وجاء في الترتيب األخير من حيث  ،للمؤسسات األمنية

هذه النتيجة مـع   وتتوافق .تدني مستوى الوعي األمني لدى أفراد المجتمع: األهمية 
التي أظهرت أن من أهـم  ) 2012الشهراني، (و دراسة ) 2008السلطان، (دراسة 

اإلرهـاب وأن أهـم    عوامل التهديد األمني تتمثل في التهديد الفكـري والتطـرف و  
التي ارتبطت بهذا العامل، تمثلت في التطرف الديني والعولمـة وغيـاب   " األسباب"

الحرية والجريمة المنظمة واإلرهاب وازدياد الجرائم االلكترونية والـوالء القبلـي   
والفوارق االجتماعية وإهمال دور المرأة والضغوط االجتماعية وانتشـار ظـاهرة   

  .الشباب وضعف الرقابة االجتماعيةتعاطي المخدرات بين 
  
النتائج المتعلقة بالسؤال السادس والمتضـمن التعـرف علـى     أشارت: ادساًس

المهددات الثقافية لقيم المواطنة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة أن المستوى العام 
 للمهددات الثقافية لقيم المواطنة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  قد جاءت بدرجة

%  71.4، بنسبة موافقة )3.57(مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لإلجابات 
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،  وأظهرت النتائج أن أكثر المهددات الثقافية تتمثل في قلة 0.84بانحراف معياري 
الـدعوة  الدولـة، و باألخطار المحيطة بالدولة وأبعاد السياسات األجنبية تجاه  الوعي

فـي   والقـانوني  الجهل بطبيعة النظام السياسي، وفكريةلتعدية السياسية والألفكار ا
انتشار ثقافة االستهالك بين أوساط و ، تعدد الثقافات وغياب الهوية الوطنيةو ، الدولة

نشر ثقافـة  و ، الدعوة للتطرف واإلرهاب والتمييز والتعصبو ،الشباب في المجتمع
السياسـية والحـراك   و الفكرية االضطرابات، واإلباحية من خالل القنوات الفضائية

تراجـع دور المؤسسـات   و ، العولمة والتغيرات العالمية المصاحبة لهاو ،المجتمعي
تـدني مسـتوى الـوعي    ، والتعليمية والتربوية في غرس القيم والمعايير األخالقية

الجهل بجهود األجهزة األمنيـة  و ،بأخطار مواقع التواصل االجتماعي على اإلنترنت
فراد فـي  العمالة الوافدة بين أجنسيات انتشار ثقافة ، وة على أمن الوطنفي المحافظ

الوعي بأهميـة   وقلة ، تدني مستوى اإلعالم األمني الهادف في المجتمع، والمجتمع
حيث كانت درجة الموافقة على هـذه  " المشاركة في االنتخابات والمناسبات الوطنية

الغـزو الثقـافي   : ن حيث األهميـة  الفقرة بدرجة متوسطة، وفي الترتيب األخير م
 .حيث كانت درجة الموافقة على هذه الفقرة بدرجة متوسطة" الغربي للثقافة العربية 
 التي بينت) 2009الزيود، ( ودراسة ) 2004الخليفة، ( دراسة وتتفق هذه النتيجة مع

العربية، عـن  أن العولمة تمثل تحدياً حقيقياً للقيم المجتمعية وللثقافة والهوية الثقافية 
طريق انتشار الكثير من المظاهر المادية والمعنوية التي ال ترتبط بالثقافة والهويـة  
الثقافية العربية لدى كثير من أبناء الشعب العربي، باإلضافة إلى أن العولمة أّدت إلى 
صبغ الثقافة العربية بالثقافة االستهالكية، وإلى تعميم استخدام اللغة االنجليزية علـى  

ساب اللغة العربية من خالل ازدياد استعمال اللغة االنجليزية في األسرة والمدرسة ح
 ,Reimers وتتفق هذه النتيجة أيضـا مـع دراسـة    .والجامعة واإلعالم والتأليف

ذلـك مـدخال    باعتبـار من حيث تأكيدها على مواجهة تحديات العولمـة  ) (2010
   .ضروريا للحفاظ على الهوية الوطنية والخصوصية الثقافية للمجتمع
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النتائج المتعلقة باختبار الفرضية األولى والمتضمنة الكشـف عـن    بينت: سابعاً
)  االجتماعية، واالقتصادية، واألمنيـة، الثقافيـة  (مهددات قيم المواطنة "العالقة بين 

ى الطلبة عن وجود عالقة طردية بين مسـتوى  وانتشار أنماط السلوك المنحرف لد
المهددات االجتماعية، واالقتصادية، واألمنية، الثقافية لقيم المواطنة وانتشار أنمـاط  

، )  0.51(، )0.46(رتبـاط   السلوك المنحرف،  حيث بلغت قيمـة معـامالت اال  
 ≥)على التوالي وهي قيم ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  0.45) (0.41(

، وتشير هذه النتيجة إلى أن زيادة مهـددات قـيم المواطنـة االجتماعيـة،      (0.05
واالقتصادية، واألمنية، الثقافية في المجتمع تزيد من مستوى انتشار أنماط السـلوك  

وحسـب   –المنحرف في المجتمع، وتتفق هذه النتيجة مع جاءت به نظرية الصراع 
لظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي هذه النظرية فإن االنحراف هو نتيجة ل

يعيش في ظلها األفراد، وتتفق هذه النتائج أيضا من حيث مضـمونها مـع نظريـة    
التي تعتبر االنحراف السلوكي كنتيجة للتناقضات بـين   Mertonاألنومي لميرتون 

ل إلـى  األهداف التي يحددها البناء الثقافي للمجتمع وبين ما يقره من أساليب للوصو
تلك األهداف، وبالتالي كلما كان هناك توازن بين العنصرين تنعدم أو تقل معـدالت  
االنحراف في المجتمع وكلما قل أو فقد ذلك التوازن بقدر ما ينتشر السلوك المنحرف 

) 2014سعد الدين وفـوزي،  (وفي هذا السياق أظهرت دراسة . بين أفراد المجتمع
موجبة دالة إحصائيا بين اتجاهات الشـباب الجـامعي نحـو     ارتباطيهوجود عالقة 

بالواجبات والحصول على الحقوق، وهذا يعني أن إشباع حاجـات الشـباب     االلتزام
أشـارت دراسـة    فقـد  ،بواجباتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم التزامهميؤدي إلى زيادة 

ـ    في المجتمعإلى أن القيم السلبية ) 2004 ،خليفة( ح فـي  تكشف عن خلـل واض
مما يعني حدوث نوع من التخلي عن العديد من القيم اإليجابية وتبني ، منظومة القيم

القيم السلبية والتي أثرت بشكل واضح وبشكل سلبي على سلوك الشباب واتجاهاتهم 
تلتقي هذه النتائج مع العديد من الدراسـات  و .نحو المشاكل التي يعاني منها المجتمع
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دراسـة   ، و)2008المرهبـي،  (كشفت نتـائج دراسـة   قد ففي هذا السياق السابقة 
أن هناك عالقة سلبية بـين مسـتوى المشـاركة فـي األعمـال      ) 2014الجهني، (

والنشاطات المدنية، ومستوى تقبل المشاركة واالنـدماج مـع اآلخـرين والسـلوك     
أن هناك تأثير من حيث ) 2008النجار، ( دراسة وتتوافق هذه النتائج مع المنحرف، 

على سـلوك المشـاهدين،   لقيم اإليجابية المقدمة خالل المسلسالت المدبلجة ل جابيإي
بين  إحصائيةوجود عالقة عكسية ذات داللة ) م2005نبيل، ( دراسة  أظهرت نتائجو

 وانـج وهـايكى  وتلتقي هذه النتيجة مع دراسـة   السلوك العدواني وااللتزام بالقيم،
)Wang&Heikki,2012(  عن وجود ارتبـاط موجـب ودال   هاكشفت نتائجالتي 

مـع   أيضـا  وتتفق هذه النتيجة  .ةالجتماعيابين قيم اإلثيارية والمسئولية  إحصائية
وحسب هذه النظرية فإن االنحراف هو نتيجة للظروف  –جاءت به نظرية الصراع 

االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي يعيش في ظلها األفراد، وتتفق هـذه النتـائج   
التـي تعتبـر    Mertonحيث مضمونها مع نظرية األنـومي لميرتـون    أيضا من

االنحراف السلوكي كنتيجة للتناقضات بين األهداف التي يحـددها البنـاء الثقـافي    
للمجتمع وبين ما يقره من أساليب للوصول إلى تلك األهداف، وبالتالي كلمـا كـان   

ي المجتمع وكلما قـل  هناك توازن بين العنصرين تنعدم أو تقل معدالت االنحراف ف
وبشـكل  . أو فقد ذلك التوازن بقدر ما ينتشر السلوك المنحرف بين أفراد المجتمـع 

التي بينت أن المهددات ) 2009الزيود، (جزئي تلتقي نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
الثقافية للقيم قد أدت إلى انتشار الجريمة بصور وأشكال متعـددة ومتنوعـة، فمـن    

ة إلى الجريمة االقتصادية، ويعود ذلك إلى التقليد والمحاكاة وما يبث الجريمة األخالقي
عبر اآللة اإلعالمية الغربية األميركية التي تنشر ثقافة الجريمـة والعنـف بهـدف    
السيطرة والربح المادي، األمر الذي أدى إلـى انتشـار الكثيـر مـن السـلوكيات      

عقوق الوالدين، والعالقات غيـر  االجتماعية المنحرفة كالخيانة، والزواج العرفي، و
دراسـة  و) (Wood, 2009دراسـة  وتلتقي هذه النتائج  مع  .الشرعية بين الجنسين
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)Reimers, 2010( لترسيخ قـيم المواطنـة  على ضرورة بذل الجهود  التي أكدت 
 .العولمـة أخطار توظيف اإلعالم التربوي في المؤسسات التعليمية لمواجه تحديات و

لذلك فإن التنشئة الوطنية الفاعلة التي يتم تدعيمها بقيم الوالء واالنتماء القوي للوطن 
تؤدي إلى الحفاظ على أمن أفراد المجتمع والدولة ككل واستقرارهما، وهو الهـدف  
االستراتيجي الذي كان وما يزال محور اهتمام القيادات السياسية عامة فـي دولـة   

القضايا والمشكالت والتحديات والتهديـدات واألزمـات   ف ،اإلمارات العربية المتحدة
التي تشهدها دولة اإلمارات العربية المتحدة في العصر الحديث وبالتحديد في بدايـة  
القرن العشرين هي نتاجا لعمليات سريعة ومتواصلة من قـوى التـدخل والتفاعـل    

ـ    القتصـادية  وا ةالسلبي لمجموعة من العوامل والمتغيـرات السياسـية واالجتماعي
والثقافية، فلذلك لم تعد دراسة هذه التهديدات حكرا على مجال دراسي معـين مـن   
مجاالت العلوم االجتماعية، وإنما باتت مهمة دراساتها والبحث عنها لمعرفة سلبياتها 

  .ومخاطرها مهمة وطنية الهدف
  

الكشف عـن  أظهرت النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الثانية والمتضمنة : ثامناً
)  االجتماعية، واالقتصادية، واألمنيـة، الثقافيـة  (مهددات قيم المواطنة "العالقة بين 

ومستوى االلتزام بقيم المواطنة لدى الطلبة عن وجود عالقة عكسية بـين مسـتوى   
المهددات االجتماعية، واالقتصادية، واألمنية، الثقافية لقيم المواطنة ومستوى االلتزام 

-(، )  0.51-(، )0.39-(ت قيمة معـامالت االرتبـاط    ،  حيث بلغبقيم المواطنة
على التوالي وهي قيم ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  )  0.48-(، )  0.44

(≤ 0.05)   ،وتشير هذه النتيجة إلى أن زيادة مهددات قيم المواطنة االجتماعيـة ،
ستوى االلتزام بقيم المواطنـة  واالقتصادية، واألمنية، الثقافية في المجتمع تقلل من م

وحسـب   –في المجتمع، وتتفق هذه النتيجة مع جاءت به نظرية الضبط االجتماعي 
هذه النظرية فإن االنحراف هو نتيجة للظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي 
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يعيش في ظلها األفراد، وتتفق هذه النتائج أيضا من حيث مضـمونها مـع نظريـة    
التي تعتبر االنحراف السلوكي كنتيجة للتناقضات بـين   Mertonيرتون األنومي لم

األهداف التي يحددها البناء الثقافي للمجتمع وبين ما يقره من أساليب للوصول إلـى  
تلك األهداف، وبالتالي كلما كان هناك توازن بين العنصرين تنعدم أو تقل معـدالت  

توازن بقدر ما ينتشر السلوك المنحرف االنحراف في المجتمع وكلما قل أو فقد ذلك ال
 وتلتقي هذه النتائج مع العديد من الدراسـات مثـل دراسـة     . بين أفراد المجتمع

(Rayan, 2007)  التي أظهرت أن القيم المتضمنة في المناهج الدراسية تعمل على
إلهام وتحفيز الطالب ليكونوا مواطنين صالحين في المجتمع، كما تسهم القـيم فـي   

  ه سلوك الطلبة بشكل إيجابي مع أفراد المجتمع، كما أنها لها تأثير كبير علـى توجي
 Carlssonقراراتهم وتوجهاتهم اتجاه الوطن، وضمن هذا السياق فقد أكدت دراسة  

& Sonnader, 2006) (  على ضرورة تزويد الطلبة بالقيم واألفكار الوقائية التـي
رية، وتشـجيع الطلبـة علـى االنتمـاء     يراعى فيها التأثير على بناء شخصيته الفك

والتمسك وااللتزام بالنظم والتعليمات السائدة في المجتمع، كما ينبغي على الجامعات 
تدعيم انتماء الطلبة لثقافة المجتمع من خالل إشراكهم وربطهم بأهداف وقضايا تعمل 

ـ    ارهم على تفاعلهم مع القيم الفكرية والثقافية، التي تنعكس علـى سـلوكهم، واختي
وجاءت هذه النتيجة متوائمة مع ما يشـهده المجتمـع   . للجماعات التي ينتمون إليها

الوطنية في لهويه لمهددات حقيقية  اإلماراتي من مهددات لقيم المواطنة والتي تشكل
ظل التغيرات والتطورات االجتماعية واالقتصادية واألمنية والسياسية والثقافية التي 
يشهدها المجتمع، فقد شهد المجتمع اإلماراتي نقلة هائلة في نصف قرن أو أقل مـن  
الزمن، فقطع بهذه الفترة الزمنية القصيرة أشواطا، تجد المجتمعات األخرى صعوبة 

مدى قرون، مما عرض المجتمع اإلماراتي للكثير من التحـديات  في استيعابها على 
على جميع األصعدة، ولكن بحكمة القيادة الحكيمة للدولـة وبعـد نظرهـا وصـدق     
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بصيرتها ووفاء مواطنيها استطاعت أن تضع القواعد األساسية للمواطنة الصالحة في 
  . خضم واقع عاصف بالمتغيرات

  
باختبار الفرضية الخامسة والمتضمنة الكشـف   أظهرت النتائج المتعلقة :اًتاسـع 

عن االختالف في متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة نحو االلتزام بقيم المواطنـة  
، نوع الكلية، الجنس(لدى الطلبة في الجامعات والتي تعزى إلى اختالف المتغيرات 

ق ذات داللة عن وجود فرو) السنة الدراسية، الجنسية، مكان اإلقامة، الدخل الشهري
في متوسط استجابات أفراد عينة الدراسـة   >) 0.05(إحصائية عند مستوى داللة 

ولصالح الذكور، وباختالف الجنسية ولصالح المواطنين من الجنسية  الجنسباختالف 
اإلماراتية، وباختالف مكان اإلقامة ولصالح أفراد عينة الدراسة من المقيمـين فـي   

الدخل ولصالح  أفراد عينة الدراسـة مـن فئـة الـدخل     البادية، وباختالف مستوى 
درهم إماراتي، وباختالف السنة الدراسية ولصالح  أفراد عينـة  " 10000-20000"

  .الدراسة من السنة الدراسية الرابعة
  

أظهرت النتائج المتعلقة باختبار الفرضية السادسة والمتضمنة الكشـف  : عاشراً
أفراد عينة الدراسة نحو درجة انتشـار أنمـاط   عن االختالف في متوسط استجابات 

السلوك المنحرف لدى الطلبة في الجامعات والتي تعزى إلى اخـتالف المتغيـرات   
ــنس( ــان الجـ ــية، مكـ ــية، الجنسـ ــنة الدراسـ ــة، السـ ــوع الكليـ   ، نـ
داللـة   عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) اإلقامة، الدخل الشهري 
)0.05 (< ولصـالح   الجـنس بات أفراد عينة الدراسة باختالف في متوسط استجا

الذكور، ، وباختالف نوع الكلية ولصالح أفراد عينة الدراسة من الكليات الطبيعيـة،   
وباختالف مكان اإلقامة ولصالح أفراد عينة الدراسة من المقيمـين فـي المدينـة،    

أكثـر مـن   "وباختالف مستوى الدخل ولصالح  أفراد عينة الدراسة من فئة الـدخل  
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درهم إماراتي، وباختالف السنة الدراسية ولصالح  أفراد عينة الدراسة من " 20000
أظهرت التي  )2003توفيق، (وتلتقي هذه النتيجة مع دراسة  .السنة الدراسية الرابعة

نتائج المقارنات بين الجنسين في  مكونات السلوك العدواني فروقا دالة عند مستوى 
على عـاملي العـدوان العـام،    والتهور والعدوان البدني،  على عاملي 0.05 داللة

وتختلف هذه النتـائج  . لذكورا ت الفروق لصالحالعدوان اللفظي، حيث كانو والعداوة
عدم وجود اختالف في مستوى  هابينت نتائجالتي ) م2005نبيل، (جزئيا مع دراسة 

الجنس، والتخصص،  والمعدل : السلوك العدواني يعزى إلى اختالف فئات متغيرات
ووجود فروق داله إحصائيا في مسـتوى السـلوك   . التراكمي، والمستوى األكاديمي

      . العدواني والقيم يعزى إلى اختالف مكان اإلقامة
  

بار الفرضـية السـابعة والمتضـمنة    أظهرت النتائج المتعلقة باخت :عشر حادي
الكشف عن االختالف في متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة نحو مستوى مهددات 

والتي تعزى إلى اختالف ) االجتماعية، واالقتصادية، واألمنية، الثقافية(قيم المواطنة 
ل ، نوع الكلية، السنة الدراسية، الجنسية، مكـان اإلقامـة، الـدخ   الجنس(المتغيرات 
فـي   >) 0.05(عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الشهري

ولصالح الذكور، وبـاختالف   الجنسمتوسط استجابات أفراد عينة الدراسة باختالف 
نوع الكلية ولصالح أفراد عينة الدراسة من الكليات الطبيعية، وبـاختالف الجنسـية   

من الجنسية اإلماراتية، وباختالف مكان ولصالح أفراد عينة الدراسة من المواطنين 
اإلقامة ولصالح أفراد عينة الدراسة من المقيمين في المدينة، وبـاختالف مسـتوى   

درهـم  " 20000أكثـر مـن   "الدخل ولصالح  أفراد عينة الدراسة من فئة الـدخل  
إماراتي، وباختالف السنة الدراسية ولصالح  أفراد عينة الدراسة من السنة الدراسية 

  .لرابعة والثالثةا
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2.4  é‘çjÖ]{{l^<V< <
  :بناًء على النتائج التي تم التوصل لها تقدم الدراسة التوصيات التالية

تدعيم منظومة قيم المواطنة لدى الطلبة في الجامعـات مـع   قيام الجامعات ب ضرورة )1(
األخذ باالتجاهات المعاصرة في التربية على المواطنة في ظل ثـورة االتصـاالت   

 وسياسية واقتصادية والعولمة وما يصاحبها من أخطار اجتماعية وثقافيةوالمعلومات 
  .على أسس الديمقراطية والمشاركة وقيم العدل والمساواة

  تفعيــل دور الجامعــات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي تــدعيم )2(
ــق    ــا يضــمن تعمي ــة، بم ــين الطلب ــوعي ب ــاوني والتط ــل التع ــيم العم   ق
  .شعورهم وإحساسهم بقيم المواطنة وأبعادها مثل الوالء واالنتماء وخدمة الوطن 

إنشاء وتطوير المراكز الشبابية في الجامعات والعمل على تفعيلها لتدعيم قيم المواطنة  )3(
 .وإشغال أوقات الفراغ لدى الشباب ألبعادهم عن السلوكيات المنحرفة

ــات األ  )4( ــات والجه ــين الجامع ــاون ب ــادة التع ــديم زي ــة لتق ــي الدول ــة ف   مني
  ة لتــدريبهم علــى مفــاهيم  بــالبــرامج والــدورات التدريبيــة للطل   
عيتهم بأخطار السلوكيات المنحرفـة  باإلضافة إلى توقيم المواطنة والتربية األمنية،  

  وخاصــة فــي مجــال تعــاطي المخــدرات والتطــرف والعنــف،       
ــة الســل  ــذ بــرامج وأســاليب مســاعدة لضــبط ســلوكيات الطلب   بية مــع تنفي

 .والحد منها

بمهددات قيم المواطنـة،   التوعية الجامعات في مجال فيتفعيل دور اإلرشاد الطالبي  )5(
ما يتعلق بالمفاهيم والمستجدات الناجمة عن التغيرات العالمية الجديدة لتكوين  سيماوال

الكفايات األمنية والوطنية الالزمة لدى الطلبة لتطبيقها بصورة فاعلة فـي سـلوكهم   
 . اليومي

مهددات مصادر أخرى لالتي تبحث في  التطبيقية ضرورة إجراء المزيد من الدراسات )6(
  .السلوك المنحرفلمجتمع المختلفة، والتعرف على أثرها في فئات اقيم المواطنة لدى 
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  ل مقدمـة إلـى   تضمين مفاهيم المواطنة في مناهج العلوم، ورقة عم). 2004(خميس، عبداهللا بن
  .22/3/2004- 20ورشة المواطنة في المنهج المدرسي، وزارة التربية والتعليم، مسقط 

  علم االجتماع ودراسة المجتمع، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ) 2000(دسوقي، كمال
  .مصر

  محمد بـدوي،  قواعد المنهج في علم االجتماع، ترجمة محمد قاسم والسيد ) 1988(دوركايم، أميل
  .دار المعرفة الجامعية، القاهرة، مصر

  مختار الصحاح، مؤسسة الرسالة العالمية، بيروت، لبنان) 2010(الرازي، محمد بن شمس .  
  درجة تمثل معلمي المرحلـة الثانويـة للمفـاهيم    ). 2006(الرشيدي، براك صنت عايض

راه غير منشورة، الجامعـة  الوطنية واتجاهات الطلبة نحوها في دولة الكويت، رسالة دكتو
  .األردنية، عمان، األردن

  إسهام كتب التربية الوطنية في تعزيز قيم المواطنة لدى الطلبـة،  )  2013(الرشيدي، عبد الرحمن
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة من وجهة نظر معلمي مادة التربية الوطنية مي منطقة حائل

  .مؤتة، الكرك، األردن
  لمسؤولية االجتماعية وعالقتها بمنظومة القيم الممارسة لدى طلبـة  ا) 2013(محمد الزبون، أحمد

 - 342، ص ص  3، العـدد  5، المّجلد االجتماعيةللعلوم  األردنيةالمجلة  جامعة البلقاء التطبيقية،
  .األردن، الجامعة األردنية، عمان، 367

  عالم الكتب، عمان، األردن ،2علم النفس االجتماعي، ط ) 2003(زهران، حامد عبد السالم.  
  دور األساليب التنظيمية في الحد من تخلف الوافدين، رسالة ماجسـتير  ) 2007(الزهراني، عوض

  .غير منشورة، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية
  دار المعرفـة  التنمية السياسية األبعـاد المعرفيـة والمنهجيـة،    ) 2002(الزيات، السيد عبد الحليم

  .الجامعية، اإلسكندرية، مصر
  سيكولوجية المال، هوس الثراء وأمراض الثروة، سلسـلة علـم المعرفـة   ) 2008(زيدان، أكرم ،

  .، الكويتالكويت
 األردن ،والتوزيع الشباب والقيم في عالم المتغير، دار الشروق للنشر)  2006( لزيود، ماجد ا.  
  دراسة منشـورة علـى   العولمة على الثقافة العربيةتأثير ) 2009(الزيود، محمد صايل ،

  www.arabthoughts.comالموقع االلكتروني 
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 القيم األخالقية المرتبطـة   في االجتماعيالمجتمع والتغير  فينسق القيم ) 1999(، حسن الساعاتي
  .للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، المملكة العربية السعودية العربيبعمل رجل األمن،  المركز 

  المعجم الوسيط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان) 2010(الساعدي، محمد.  
  المواطنة، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة، مصر )2007(سامح، فوزي.  
  ، دراسـة حالـة األردن   لدى الشباب العربـي،  الصراع القيمي )  1994 ( حمود سعدالسرحان ،

  .، األردنعمان ،وزارة الثقافة
  اتجاهات الشباب الجامعي نحو قيم المواطنة فـي الجزائـر،   ) 2014(سعد الدين، وفوزي ميهوبي

  . ، الجزائر82 - 69م، ص ص 2014لسنة  14مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد 
  األمنية ودورها في تحقيق األمن الـوطني، نـدوة األمـن     التربية) 2008(السلطان، فهد

هـ، الرياض، المملكة العربية 1429محرم  14- 11مسؤولية الجميع، جامعة الملك سعود 
  .السعودية

  تصورات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية في األردن لدرجة إسـهام البيئـة   ) 2014(السليحات، ملوح
، 41مجلة دراسات، المجلـد   التغيرات العالمية المعاصرة،في الصراع القيمي في ضوء  الجامعية

  .، الجامعة األردنية، عمان، األردن222- 204، ص ص 1العدد 
  علم االجتماع الجنائي، دار المسيرة للنشر والتوزيـع، عمـان،   ) 2009(السمري، عدلي

  .األردن
 العدد ) 18(دمشق، المجلد جامعة  مجلة، عواقبها وآفاقها: الثورة المعلوماتية)  2002(مير، حسن س

  .، جامعة دمشق، سوريا234- 207ص ص ) 1(
  الجريمة في المجتمع المتغير، اإلسكندرية، المكتبة المصرية)م2001(السيد، عوض ،.  
 التحوالت االقتصادية وانعكاساتها االجتماعية على أزمة الشباب  ) 2006( مؤمني، الشافع

  .مصر للتعليم والتنمية، القاهرة، العربيالمركز  مصر، الشباب ومستقبل مصر، في
  لدى طلبة كليـات العلـوم     الصراع القيمي وعالقته بالتكّيف الدراسي) 2007( شاور، ازدهارأبو

عمـان،  . رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، التربوية في الجامعات األردنية الرسمية
  .األردن

  واالنتماء الوطني، تحليل ونقد، دار الفكر الحـديث للنشـر   التربية ) 2001(الشراح، يعقوب أحمد
  .والتوزيع، الكويت، دولة الكويت
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  التحول إلى مجتمع المعرفة وأثره في تعزيز األمن الفكري ، ) .  2009( الشريوفي، عمر مساعد
سعود،  المنعقد بجامعة الملك" المفاهيم والتحديات " بحث مقدم للمؤتمر الوطني األول لألمن الفكري 

  .هـ، بالرياض، المملكة العربية السعودية1430جمادى األول  25 - 22الفترة 
  مصادر التهديد األمني لدول مجلس التعاون الخليجي كمـا  ) 2012(الشهراني، محمد سعيد

يراها الشباب الجامعي الخليجي الدارسين في األردن، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة 
  .مؤتة، الكرك، األردن

  الديمقراطية وحقوق المرأة بين النظريـة والتطبيـق، سلسـلة ركـائز     ) 2010(الشوربجي، منار
  .، دولة فلسطين2الديمقراطية، ط

  درجة تمثل طلبة الجامعات األردنية لمفاهيم المواطنة الصالحة، رسالة ) 2003(الشويحات، صفاء
  .دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن

 خلل التركيبة السكانية بدول الخليج، ورقة عمل مقدمة لمـؤتمر التركيبـة   ) 2009(، ثامر الصباح
  .2009السكانية في دول الخليج، مملكة البحرين، 

  المعجم الفلسفي،  دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان) 2000(صليبا، جميل.  
 ،اهرة، مصرالق ضوء تحديات العصر،المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية.  
  ،بيروت، لبنان: العربية مركز دراسات الوحدة ، العرب والعولمة)  2009(  جابريمحمد عابد.  
  مقاربات واتجاهات، منتدى الفكر اللبنـاني، بيـروت،   : المواطنة والدولة) 2010(عاصي، بولس

  .لبنان
  الشـباب السـعودي،   أثر االنفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى ) 2005(العامر، عثمان صالح

  .المؤتمر الثالث للمواطنة، الباحة، المملكة العربية السعودية
  دور المرأة اإلماراتية في المشاركة السياسية، رسالة ماجسـتير غيـر   ) 2013(العامري، صالحة

  .منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن
 الدار الثقافية للنشر، القاهرة، مصر القيم السياسية في اإلسالم،)  2001( بد الفتاح ،إسماعيل ع.  
  علم االجتماع والتنميـة، دار المعرفـة   ) 2005(عبد المعطي، عبد الباسط والهواري عادل مختار

  .الجامعية، القاهرة، مصر
  دراسة ميدانية : على سلوكه االنتخابي وأثرهاالثقافة السياسية للناخب اليمني ) 2003(العبدلي، سمير

والدراسات العربية، جامعـة   نعاء، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد البحوثالعاصمة ص ألمانة
  .الدول العربية
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  جرائم العمالة الوافدة في المجتمع السعودي، رسالة ماجستير غير ) 2011(العتيبي، ناصر بن هليل
  .منشورة، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية

 أثر الثقافة السياسية في المشـاركة السياسـية فـي    )  2008( مجيد، محمد، الهزيمة العزام، عبد ال
) 14(المجلـد   ،"واالجتماعيـة  سلسلة العلوم اإلنسانية"دراسة استطالعية، أبحاث اليرموك : األردن
  .جامعة اليرموك، األردن، 111- 80ص ص  )4(العدد 

  المرحلتين المتوسطة والثانويـة فـي دول   القيم السلوكية لدي طالب )  2006( عقل، محمود عطا
الخليج العربية،  مكتب التربية والتعليم لدول الخليج العربي، الطبعة الثانية، الرياض، المملكة العربية 

  .السعودية
  العربـي، المؤسسـة الجامعيـة     بناء الثقافة المشاركة في الوطن إشكالية)  2009( علوان، حسين

  .بيروتسات والنشر والتوزيع، اللدر
  تقويم وتطوير الكتب المدرسية للمرحلة األساسـية، دار الحامـد   ) 2006( عليمات، عبير

  .للنشر والتوزيع، عمان، األردن
 لدى طالب الجامعة ودور مؤسسات التنشئة السياسية فـى   السياسياالنتماء  )2004( إيمان، عليوه

ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب،  دعمه دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة المنيا، رسالة
  .2004جامعة المنيا، 

  الروح الوطنية روح الحياة، مجلة المعرفة ، وزارة التربية والتعليم، العدد )  2005( عمارة، محمد
  .، الرياض، المملكة العربية السعودية2،فبراير  56

 والتوزيع، عمان، األردنالتغّير االجتماعي، دار الشروق للنشر )  2004(لعمر، معن، ا.  
  ،التصوير الفيومينولوجي لمعالجة مشكلة الجريمة واالنحراف فـي  )2001(عمران، عبد المجيد ،

البحث العلمي والوقاية من الجريمة واالنحراف، مركز الدراسـات  : الدول العربية، بحث في كتاب
  .والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض

  ،دور الجامعات األردنية الرسمية في تعزيز تربيـة  ) 2014(عبد السالم والزبون محمد  العوامرة
المواطنة وعالقتها بتنمية االستقاللية الذاتية لدى طلبة كليات العلوم التربوية من وجهة نظرهم، مجلة 

  .149- 108ص ) 2(، العدد 28جامعة النجاح لألبحاث، المجلد 
  ،التطبيقية بمفهوم الثقافة  درجة وعي طلبة جامعة البلقاء) 2012(خالد العواملة، عبداهللا والشنيكات

، الجامعـة  2، العـدد   39السياسية وأبعادها، مجلة دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلّد 
  .346 - 325االردنية، ص 
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  دبـي،  هويتي، اإلصدار الثاني لرواق عوشة بنت حسـين الثقـافي،   ) 2010(غباش، موزة عبيد
  .اإلمارات العربية المتحدة

  التنمية الشاملة للمجتمعات اإلسالمية ودور التربية اإلسـالمية فـي   ) 2009(غبان، محروس احمد
  .، مكتبة اإليمان، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية2تحقيقها، ط

  هرة، مصرقاموس علم االجتماع، دار المعرفة الجامعية، القا) 2009(غيث، محمد عاطف.  
  التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي، مركـز الخلـيج   ) 2008(الفخري، جمال سالم

  .2004اإلمارات العربية المتحدة،  - لألبحاث، دبي
  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مؤسسـة المختـار   ) 2012(الفيومي، أبي العباس أحمد

  .للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان
 علم الجريمة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان األردن) 2011(ريشي، غنى ناصر الق.  
  درجة ممارسة عضو هيئة التدريس لقيم المواطنة من وجهة نظـر  ) 2014(القواسمة، أحمد حسن

، 34طلبة جامعة طيبة فرع العال، مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي، المجلـد  
  .46- 31ص  ) 1(العدد 

  رسـالة  "دراسة ميدانية" بغداد  الثقافة السياسية عند طلبة جامعة) 2009(الكالبي، قيس اسماعيل ،
  .ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، العراق

  دور التربية في مواجهة العولمة وتحديات  القرن الحادي والعشـرين  ) 2004( كنعان، أحمد علي
العولمة وأولويات التربيـة جامعـة   :بحث مقدم إلى ندوة، تماء لألمةوتعزيز الهوية الحضارية واالن

  .، المملكة العربية السعوديةم18/4/2004- 17من  الفترة، الملك سعود
  المواطنة والديمقراطية في البلدان والرقي الحضاري، مركـز دراسـات   ) 2004(الكواري، علي

  .الوحدة العربية، بيروت، لبنان
  أثر العولمة على االستقرار االجتماعي، واالقتصادي في الوطن العربي)  2005( لبدة، وفاء أبو، 

  .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، األردن
  تدريس المواد االجتماعية، عالم الكتـب للنشـر، القـاهرة،    ) 1990(اللقاني، احمد حسين

  .مصر
   شخصية المتعلم فيدور المدرسة في تنمية )  2002( لورنس، بسطا زكريا 

  36(العدد ) 5(أثر التراث على الهوية الوطنية، مجلة علوم إنسانية، السنة ) 2008(مبارك، تركي (
  .79- 49ص ص 
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  المواطنة والتربية البيئية، مركز البحوث التربوية والمناهج، الكويت، دولة ) 2009(المجادي، فتوح
  .الكويت

  عمان، األردن2ر جرير للنشر والتوزيع، ط التربية الوطنية، دا) 2008(محافظه، علي ،.  
  بيانات السكان في دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة، دبـي،     ) 2012(المركز الوطني لإلحصاء

  .اإلمارات العربية المتحدة
  العوامل المؤثرة في قيم المواطنة، رسـالة ماجسـتير غيـر    ) 2008(المرهبي، يحيى أحمد حسن

  .نمنشورة، جامعة صنعاء، اليم
   وعالقته بالمسئولية االجتماعية وبعض المتغيرات لدي  األخالقيالتفكير ).2009(مشرف، ميسون

  .، فلسطيناإلسالميةبغزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة  اإلسالميةطلبة الجامعة 
  التحديات والحلـول  –العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي ) 2013(المشهداني، علي حسين - 

  .مركز دراسات البصرة والخليج العربي، جامعة البصرة، العراق
  أثر المسلسالت المدبلجة في القنوات الفضائية العربية على القيم لدى ) 2013(المصري، نعيم فيصل

الشباب، مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية، المجلد الحادي والعشرون، العدد الثـاني، ص  
  .2013يونيو  395ص  – 363

  واقع التركيبة السكانية ومستقبلها في دولة اإلمارات العربيـة  ) 2005(مطر، أحمد عبد اهللا
المتحدة، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظبي، اإلمارات العربيـة  

  .المتحدة
  والسلبية للعمالة الوافدة فـي دولـة   المنظور االقتصادي لآلثار اإليجابية ) 2007( المطوع، أحمد

  .اإلمارات، دار البشائر للطباعة والنشر، دبي
  توجهات عالمية في إعداد المواطن الصالح،  ،تربية المواطنة) 2006(المعمري، سيف بن ناصر

  .مكتبة الجيل الواعد، مسقط، عمان
  ية قيم المواطنـة، مجلـة   اإلسهامات المتوقعة للتعليم الجامعي في تنم) 2004(مكروم، عبدالودود

ص ) 33(، عـدد  ) 10( مستقبل التربية العربية، المركز العربي للتعليم والتنمية، القاهرة، مجلـد 
  .96- 76ص 

  المشاركة السياسية في دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة، المنتـدى    ) 2005(المال، شيخة محمد
  .التعليم وآفاق الشراكة في ضوء أهداف اإلنمائية االلفية، القاهرة، مصر –العربي 
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  استراتيجيات ونظريات العمل الشرطي، استراتيجية النقـاط السـبع   ) 2005(ممدوح،  عبدالحميد
، مركز بحوث شرطة الشارقة، اإلمارات العربيـة  ) 55( نموذًجا، دورية الفكر الشرطي، العدد 

  .29- 23ص ص . المتحدة
   مجلـة   العولمة ومستقبل الدولة القطرية في الوطن العربـي، ) 2008( منصور، محمد إبراهيم

مركز الدراسات الوحدة العربية، بيـروت،  ، 158- 123ص ص ، 282المستقبل العربي، العدد 
  .لبنان

   المفهوم والظاهرة واألبعـاد، المكتـب الجـامعى     فيالعولمة دراسة ) 2010(منصور، ممدوح
  .، مصراإلسكندريةالحديث ، 

  دور القيم الدينية في التنمية االجتماعيـة، رسـالة ماجسـتير غيـر     ) 2010(منصور، يمين بن
  .منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر

  2لسان العرب، دار إحيـاء التـراث العربـي، ط   ) 1997(منظور، جمال الدين أبو الفضل ابن ،
  . بيروت، لبنان

  15لقيم اإلنسانية والمواطنة، ندوة المواطنة في المنهج الدراسـي،  تعليم ا) 2004(ناريان 
  .  ،  وزارة التربية والتعليم، مسقط، عمان2004- نيسان –

  المواطنة، دار الرائد العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن) 2002((ناصر، إبراهيم.  
 العالقة بين السلوك العدواني والقيم ومدى تأثرهـا بعـدد مـن     )  2005 ( مخالفي أحمد ، نبيل

  .المتغيرات الديمغرافية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك
 اإلمـارات الموارد البشرية والتنمية في الخليج العربـي، مركـز   ) 2009(لنجار، باقر سلمان  ا 

  .ظبيأبو  ، اإلستراتيجيةللدراسات والبحوث 
 القيم التي تقدمها المسلسالت المدبلجة المعروضـة فـي القنـوات    ) 2008(ا عبد اهللا  النجار، دين

الفضائية العربية ومدى إدراك المراهقين لها،  رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعـة القـاهرة،   
  .كلية اإلعالم، القاهرة، مصر

  العام والعالي في دولـة   العربية وهوية األمة في مؤسسات التعليم) 2008(النجار، لطيفة إبراهيم
  .اإلمارات العربية المتحدة، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العين، اإلمارات العربية المتحدة

  السياسة والدين والديمقراطية،  مؤسسة األهرام، القاهرة، مصر) 2011(نصيف، عايدة.  
  الة دكتوراه غير منشـورة،  التنمية والتغير في نسق القيم االجتماعية، رس) 2010(نوصير، بلقاسم

  .جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، الجزائر
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  تنمية المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانوية بدولة الكويت، دراسة ميدانيـة،  ) 2000(هالل، فتحي
  .منشورات وزارة التربية والتعليم، الكويت، دولة الكويت

  عمـان،  2الشروق للنشر والتوزيـع، ط نظريات علم الجريمة، دار ). 2008(الوريكات، عايد ،
  .األردن

 محتوى مناهج كتب التربية الوطنية، أبو ظبي، دولـة اإلمـارات    )2014( وزارة التربية والتعليم
  .العربية المتحدة

   مركز  282أشكال الهوية واالنتماء، مجلة المستقبل العربي،العدد )  2002( وطفة، علي اسعد ،
 .روت، لبنانيبالدراسات الوحدة العربية، 

  ،علم اجتماع المدرسـي، مجمـع المؤسسـة     ،)2004( علي جاسم،، والشهاب، علي أسعدوطفة
  .بيروت، لبنان للدراسات والنشر والتوزيع، الجامعية

  التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية، الدار الجامعيـة، اإلسـكندرية،   ) 2003(وهبان، أحمد
  .مصر
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